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Program wychowawczo - profilaktyczny  

X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku 

 

Wstęp 

Program wychowawczo - profilaktyczny X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku 

uwzględnia aktualną sytuację wychowawczą w szkole oraz wytyczne zawarte w projekcie 

nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego.  

 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i dokumenty szkoły: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 

5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. 2015 r. poz. 1249), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej  

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 r. poz. 649) -  

§ 4. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego 

technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. 

 

Program opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-

wychowawczej w szkole przy użyciu nastepujących narzędzi: ankiety przeprowadzonej wśród 

uczniów i rodziców, rozmów indywidualnych z nauczycielami, analizy dokumentacji 

szkolnej, analizy osiagnięć uczniów. 

Wnikliwa analiza zebranych informacji pozwoliła wyłonić podstawowe problemy 

wystepujące w szkole, którymi są: 

 Bezzasadne opuszczanie zajęć lekcyjnych - powodowane często brakiem opieki 

rodziców, brakiem motywacji do nauki, lekceważeniem obowiązków szkolnych. 

 Problemy emocjonalne uczniów powodujące zaburzenia w komunikacji 

interpersonalnej, przejawiające się często agresją słowną, opuszczaniem zajęć 

lekcyjnych, problemami w nauce. 
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I.   Misja szkoły i sylwetka absolwenta 

Misja szkoły 

1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego talentów i zainteresowań,  

2. Przygotowanie młodzieży do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie. 

3. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i kształtowanie postawy twórczej. 

4. Kształtowanie umiejętności podejmowania ważnych decyzji społecznych, 

edukacyjnych i moralnych.  

5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych. 

6. Rozwijanie samorządności uczniów. 

7. Kształtowanie postaw moralnych sprzyjających dalszemu rozwojowi osobistemu  

i społecznemu.  

8. Zapewnienie każdemu uczniowi warunków do jego indywidualnego rozwoju. 

9. Kształtowanie postawy otwartości na wartości kultury Europy i świata. 

10. Wpajanie zasad prawidłowego komunikowania się.  

11. Zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa.  

12. Wspomaganie rodziny w procesie wychowania. 

13. Rozbudzanie potrzeby przestrzegania praw człowieka i uwrażliwianie na przejawy 

łamania tych praw. 

 

Sylwetka absolwenta 

1. Jest świadomy swych korzeni:  

 ma ugruntowane poczucie tożsamości narodowej, wywodzące się  

z tożsamości regionalnej,  

 szanuje swoich przodków,  

 cechuje go postawa obywatelska, 

 cechuje go postawa poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 

 cechuje go postawa szacunku dla innych kultur i tradycji, 

 cechuje go wysoka kultura osobista, 

 ma szacunek dla środowiska przyrodniczego i angazuje się w działania na 

rzecz ochrony środowiska, 

 zna swoje prawa i obowiązki. 

2. Posiada wiedzę i umiejętności o zagrożeniach cywilizacyjnych:  

 potrafi zadbać o swoje zdrowie i rozumie znaczenie zdrowego stylu życia, 

 rozumie wartość aktywności fizycznej w swoim życiu, 

 potrafi kierować swoim rozwojem,  

 dąży do samodoskonalenia, 

 jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu  

i potrafi świadomie ich unikać,  

 rozumie potrzebę higienicznego trybu życia,  
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 zna konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i potrafi je 

zastosować, 

 jest świadomy zagrożeń związanych z cyberprzemocą. 

3. Cechuje go tolerancja, odpowiedzialność i otwartość na innych:  

 jest uczciwy, odpowiedzialny i wiarygodny, 

 uznaje wszelką odmienność z szacunku dla innych ludzi, 

 zna swe mocne i słabe strony,  

 świadomie kształtuje swój charakter,  

 potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami, 

 posiada umiejętność prowadzenia dialogu,  

 skutecznie komunikuje się z otoczeniem, potrafi negocjować, 

 potrafi  pracować w zespole,  

 twórczo rozwiązuje konflikty, 

 podejmuje własne inicjatywy,  

 jest kreatywny i przedsiębiorczy. 

4. Jest wyposażony we wszechstronną wiedzę o sobie i świecie:  

 potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować 

informacje,  

 jest świadomym uczestnikiem kultury, 

 potrafi właściwie odbierać i wykorzystywać media, 

 cechuje go ciekawość poznawcza,  

 zachowuje obiektywizm,  

 zna swoje predyspozycje zawodowe, 

 potrafi świadomie stosować strategię uczenia się przez całe życie. 

 

II.       Cel główny i cele szczegółowe programu  

1. Głównym celem programu wychowawczo - profilaktycznego jest wszechstronny 

rozwój wychowanków w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturowym, 

moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. 

 

2. Cele szczegółowe programu: 

- stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole, 

- dbanie o komfort psychiczny uczniów, pracowników szkoły i rodziców w szkole, 

- kształtowanie w uczniach nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz 

umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

- uświadomienie uczniom, które z ich zachowań stwarzają zagrożenie dla siebie  

lub innych, 

- stworzenie modelu właściwego wypoczywania, 

- stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych 

poprzez udział w kołach zainteresowań, zespołach sportowych itp., 
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- stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań uczniów, 

- utrwalanie postaw i zachowań uczniów warunkujących prawidłowe 

funkcjonowanie w społeczeństwie, 

-    przygotowanie uczniów do dalszej nauki i przyszłej pracy zawodowej, 

- rozwijanie związków z grupą społeczną, poczucia odpowiedzialności za grupę 

(klasa, rodzina, społeczność lokalna), 

- kształtowanie umiejętności empatycznych komunikowania się, współpracowania  

  i rozwiązywania konfliktów, 

- praca nad sobą, znajomość swoich atutów oraz słabości, 

- rozumienie siebie i własnych uczuć, 

- kształtowanie świadomych wzorców konsumpcyjnych, 

- kształtowanie umiejętności podejmowania wyborów, 

- rozwijanie samoświadomości, samooceny, samodyscypliny, 

- przestrzeganie zasad i norm etycznych, 

- zapobieganie przez odpowiednią działalności profilaktyczną takim uzależnieniom 

jak: narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, leki, Internet, 

- dostarczenie wiedzy o powodach wchodzenia w uzależnienie, 

- dostarczenie wiedzy i obalanie mitów na temat uzależnień, 

- wyposażenie młodzieży, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców i opiekunów  

w wiedzę i umiejętności społeczne pozwalające na bezpieczne radzenie sobie  

z uzależnieniami, 

- uczenie młodzieży asertywności, umiejętności przeciwstawienia się naciskowi  

i manipulacji ze strony otoczenia, 

- pokazanie młodzieży, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych bez 

uciekania do zachowań autodestrukcyjnych, 

- promocja stylu życia alternatywnego wobec używek, 

- informowanie o zagrożeniach HIV/AIDS, 

- profilaktyka chorób cywilizacyjnych, np. anoreksja, bulimia, 

- pokazanie młodzieży, jak radzić sobie w sytuacji doświadczania przemocy, 

zachowań agresywnych, cyberprzemocy, 

- wspomaganie rodziców i nauczycieli w pełnieniu przez nich funkcji 

wychowawczych, w poczuciu bliskości i mądrej współzależności, 

-   przygotowanie ucznia do życia w zmianie - promowanie wartości nauki, 

-   przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, 

-   wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

3. Działania wychowawczo-profilaktyczne skierowane są do: 

- młodzieży, 

- rodziców, 

- pracowników szkoły. 
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4. Podstawowe zadania nauczyciela / wychowawcy klasy: 

Nauczyciel to przewodnik nie tylko w sferze wiedzy, ale również 

w przekraczaniu progu dojrzałości. Relacje z nim powinny pomóc młodemu człowie-

kowi w rozwoju wartości i postrzeganiu świata. Głównym celem oddziaływań 

nauczyciela jest indywidualne podejście do każdego ucznia, ukazanie mocnych stron 

osobowości wychowanka oraz ciągłe ich wzmacnianie.  

Główne zadania: 

 diagnozowanie ucznia – rozpoznawanie jego cech pozytywnych  

i negatywnych, 

 diagnozowanie sytuacji wychowawczej klasy i wczesne rozpoznawanie 

zagrożeń na drodze rozwoju młodzieży, 

 poznanie struktury klasy i grupy wychowawczej, relacji w niej panujących, 

 poznanie środowiska rodzinnego ucznia, ewentualnych zagrożeń w nim 

tkwiących, 

 obserwowanie uczniów w różnych sytuacjach (np. lekcje, wycieczki), 

 wzmacnianie cech pozytywnych uczniów, 

 prowadzenie z uczniami dialogu,  

 przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez promowanie aktywności 

zdrowego stylu życia, 

 uświadamianie zagrożeń multimedialnych, 

 doskonalenie umiejętności wychowawczych,  

 współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym. 

 

5. Podstawowe zadania pedagoga: 

 diagnoza problemów wychowawczych szkoły na podstawie informacji 

dostarczonych przez wychowawców klas, 

 współpraca z wychowawcami i nauczycielami, udzielanie im wsparcia 

w planowaniu działań profilaktycznych, wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

 określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

 podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, 

z udziałem rodziców i nauczycieli, 

 współpraca z instytucjami zajmującymi się udzielaniem pomocy rodzinie. 

 

6. Współpraca z rodzicami: 

 zapoznanie rodziców z działaniami wychowawczo-profilaktycznymi w szkole  

i uzyskanie akceptacji oraz wsparcia w ich realizacji, 

 stworzenie w szkole środowiska do otwartej współpracy,  
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 udzielanie pomocy rodzicom mającym problemy wychowawcze ze swoimi 

dziećmi, 

 udzielanie rodzicom informacji na temat radzenia sobie ze swoimi problemami, 

 spotkania tematyczne w ramach pedagogizacji dla rodziców, spotkania 

prowadzone przez profesjonalistów w zakresie danego tematu. 

 

7. Pracownicy niepedagogiczni: 

 reagują na przejawy negatywnych zachowań i informuja o tym wychowawcę 

klasy, 

 wspomagają nauczycieli w realizacji działań wychowawczych  

i profilaktycznych. 
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III. Plan działań programu wychowawczo - profilaktycznego 

Obszar Zadania do realizacji/sposób realizacji Oczekiwane efekty 
Osoby 

odpowiedzialne 

Bezpieczeństwo 

 

- prezentacje filmów na godzinach 

wychowawczych, 

- grupowe spotkania młodzieży z terapeutami, 

- udział młodzieży w spektaklach 

profilaktycznych, 

- uczeń wie, że zachowania pod wpływem środków 

psychoaktywnych obniżają bezpieczeństwo, 

prowadzą do wypadków i urazów (np. skoki do 

wody, wypadki drogowe), 

- specjaliści od spraw 

uzależnień 

- opracowanie i gromadzenie różnorodnych 

scenariuszy zajęć z młodzieżą o tematyce 

profilaktycznej i udostępnienie wychowawcom, 

- uczeń jest świadomy konsekwencji zachowań 

ryzykownych: ewentualnych problemów 

emocjonalnych, edukacyjnych, zdrowotnych i 

prawnych, 

- pedagog szkolny 

- wyposażenie biblioteki w fachowe materiały i 

publikacje dotyczące profilaktyki, 

- uczeń i pracownicy szkoły mają dostęp do 

literatury fachowej, 

- nauczyciele 

bibliotekarze 

- spotkania młodzieży z przedstawicielami 

policji – edukacja prawna 
 - uczeń zna swoje prawa i obowiązki, - pedagog szkolny 

- zwiększenie wiedzy nauczycieli na temat 

uzależnień, szkolenie rady pedagogicznej przez 

specjalistę 

- wyższa świadomość nauczycieli, - pedagog szkolny 
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- uczenie asertywności 

- uczeń potrafi przeciwstawić się presji 

rówieśników, zna sposoby odmawiania, 

- ma poczucie własnej wartości, 

- pedagog szkolny  

-zaproszeni specjaliści 

- konsekwentne przestrzeganie regulaminów 

szkolnych 

 

- uczeń zna swoje prawa i obowiązki,- uczeń zna 

konsekwencje swoich zachowań, 

 

- wszyscy nauczyciele 

i pracownicy szkoły 

 

- wyrabianie krytycznego podejścia do 

massmediów. Uświadomienie uczniom i 

rodzicom zagrożeń wynikających z 

niekontrolowanego korzystania z telewizji, 

komputera, Internetu. 

 - uczeń potrafi mądrze korzystać z mediów, zna 

zagrożenia wynikające z uzależnienia od 

komputera czy telewizora, 

 

 - wszyscy nauczyciele 

 

- zdiagnozowanie sposobów spędzania czasu 

wolnego wśród uczniów, przeprowadzenie 

ankiety: ile czasu spędzamy przed telewizorem i 

komputerem? 

 

- uczeń rozumie, że bezpośredni kontakt z innymi 

ludźmi jest ważniejszy od internetowych 

znajomości, 

 

- nauczyciele 

informatyki 

- wychowawcy klas  

- pedagog szkolny 
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- zwiększenie wiedzy na temat cyberprzemocy 

- pogadanki i dyskusje w ramach spotkań 

wychowawczych, 

- sporządzenie wykazu placówek pomocowych, 

- przygotowanie tablicy informacyjnej dla 

uczniów oraz ulotek informacyjnych dla 

rodziców, 

- pedagogizacja rodziców. 

- uczniowie i rodzice są świadomości 

konsekwencji emocjonalnych i prawnych 

cyberprzemocy, 

- uczeń i rodzice wiedzą, do kogo mogą się 

zwrócić w sytuacji trudnej, 

 

 

- nauczyciele 

informatyki 

-wychowawcy klas 

- pedagog szkolny 

 

- dbanie o bezpieczeństwo na terenie szkoły- 

stały plan dyżurów nauczycieli podczas przerw, 

- opracowanie i wdrożenie kontraktów w 

poszczególnych klasach (w razie potrzeby) 

- uczeń czuje się bezpieczne na terenie szkoły, 

- uczeń zna swoje prawa i obowiązki 

- nauczyciele 

dyżurujący 

- wychowawcy klas 

- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat 

agresji – jej przyczyn, skutków i sposobów 

reagowania na nią 

- przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych 

dla młodzieży szkolnej na temat agresji 

- uczeń zna mechanizmy zachowań agresywnych 
- pedagog szkolny 

- wychowawcy klas 

- uświadomienie uczniów szeroko rozumianych 

konsekwencji (osobistych, społecznych, 

prawnych) braku umiejętności kontroli 

własnych zachowań 

- organizacja zajęć z udziałem funkcjonariusza 

policji na temat odpowiedzialności prawnej za 

swoje czyny 

- uczeń zna konsekwencje prawne zachowań 

agresywnych i przemocy 

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas 
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Kultura 

 

- tworzenie kół zainteresowań  

w ramach działalności pozalekcyjnej szkoły 

jako propozycja spędzania czasu wolnego oraz 

działalność Internatu w zakresie 

zagospodarowania młodzieży czasu wolnego, 

- aktywne uczestnictwo uczniów w wybranych 

przez siebie kołach zgodnie z zainteresowaniami, 

uzdolnieniami, 

 

- opiekunowie kół 

zainteresowań 

 

 

- organizacja zajęć kształtujących umiejętność 

autoprezentacji, sporządzanie życiorysów, 

listów motywacyjnych, 

- uczeń wybiera drogę zawodową zgodnie ze 

swoimi zainteresowaniami, 

- pedagog szkolny 

-wychowawcy klas 

- zangażowanie uczniów w sprawy szkoły – 

udział uczniów w przedsięwzięciach szkolnych 

- uczeń czuje odpowiedzialność za sprawy szkolne, 

- uczeń czuje więź ze szkołą, 

- nauczyciele  

- wychowawcy klas  

- dyrekcja szkoły 

Relacje 

 

 

- odkrywanie uzdolnień, zainteresowań, 

predyspozycji i ich ukierunkowywanie 
 - uczeń ma świadomość swoich predyspozycji,  - nauczyciele 

- organizacja konkursów, rozgrywek 

sportowych i olimpiad szkolnych w ramach 

działalności pozalekcyjnej 

- uczeń rozwija swoje talenty, 

 

 - nauczyciele 

 

- prowadzenie lekcji służących samopoznaniu 

ucznia i planowaniu własnej przyszłości, 

- uczeń rozpoznaje własne uzdolnienia, 

możliwości, 

- pedagog szkolny 

- nauczyciel podstaw 

przedsiębiorczości  
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- udostępnianie uczniom informacji o 

istniejących zawodach: spotkania z 

przedstawicielami ciekawych zawodów na 

lekcjach wychowawczych, kontakt z 

placówkami zajmującymi się pośrednictwem 

pracy, 

- uczeń charakteryzuje różne zawody, określa 

preferowane na rynku pracy zawody, 

 

 

- wychowawcy klas  

- nauczyciele 

- bibliotekarze 

 

- kształtowanie systemu wartości 

- twórcze przepracowywanie problemów 

związanych z występowaniem konfliktu między 

cenionymi wartościami, a zażywaniem 

substancji psychoaktywnych w ramach 

warsztatów twórczych. 

- uczeń charakteryzuje wartości uniwersalne, 

- określa pozycje różnych wartości w swojej 

hierarchii, 

- stosuje wartości moralne zgodne  

z obowiązującym prawem i tradycją. 

 

- wychowawcy klas  

- pedagog szkolny 

 

 

 

- kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy 

uczniami a pracownikami szkoły – oparte na 

wzajemnym szacunku 

 - uczeń zna zasady savoir - vivre,  
- wszyscy pracownicy 

szkoły 

- sporządzenie wykazu placówek pomocowych, 

- przygotowanie tablicy informacyjnej dla 

uczniów oraz ulotek informacyjnych dla 

rodziców, 

- zebrania z rodzicami, 

- uczeń i rodzice wiedzą, do kogo mogą się 

zwrócić w sytuacji trudnej, 

- rodzice są świadomi wspólnie podjętych działań 

profilaktycznych, 

 

 - pedagog  

- wychowawcy 
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- zebrania z rodzicami, wywiadówki 

profilaktyczne, 

- rodzice są świadomi negatywnego wpływu 

używek na młody organizm dziecka, 

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas 

- zachęcanie rodziców do pracy na rzecz 

uroczystości szkolnych 
 - rodzice są zaangażowani w życie szkoły, 

 - dyrektor 

- wychowawcy 

- wspólna organizacja uroczystości, np. Święto 

Szkoły, wycieczki, Studniówka, wigilie 

ekumeniczne 

- rodzice współtworzą rzeczywistość szkolną, 

chętnie biorą udział w organizowaniu uroczystości 

szkolnych, 

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas 

- kształtowanie umiejętności życiowych 

- prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu: 

- podejmowania właściwych decyzji, 

- rozwiązywania problemów, 

- skutecznego porozumiewania się, 

- radzenia sobie ze stresem, 

- rozwijanie samoświadomości. 

- uczeń bierze większą odpowiedzialność za swoje 

życie i zachowuje się w sposób sprzyjający 

zdrowiu, 

- uczeń posiada umiejętności przydatne w 

kontaktach międzyludzkich. 

- wychowawcy klas 

- pedagog szkolny 

 

 

 

- systematyczne diagnozowanie środowiska 

szkolnego pod kątem zagrożenia różnymi 

formami agresji 

- nowelizacja wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania zachowania (na podstawie wniosków 

minionego roku szkolnego) 

- uczeń rozumie istotę agresji i potrafi rozpoznać 

zachowania agresywne – swoje i innych 

 

 

- wychowawcy klas  

- pedagog szkolny 
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- zwiększanie kompetencji i umiejętności 

nauczycieli w zakresie radzenia sobie z 

przemocą i agresją- organizacja szkoleń i 

warsztatów na temat radzenia sobie w 

sytuacjach konfliktowych, wdrażanie procedur 

szybkiego reagowania w sytuacjach agresji i 

przemocy 

- nauczyciel zna procedury zachowania w 

sytuacjach ryzykownych 

 

 

 

- dyrektor szkoły  

- pedagog szkolny 

 

 

 

- pomoc młodzieży klasy I w szybkim 

zaadoptowaniu się do warunków nowej szkoły 

- przeprowadzenie cyklu zajęć adaptacyjno-

integracyjnych w kl. I 

- uczeń szybko integruje się z klasą, czuje się 

bezpiecznie w szkole 

 

- wychowawcy klas  

- pedagog szkolny 

- opiekun SU 

 

- kształtowanie w rodzicach postawy 

odpowiedzialności za postępowanie dziecka 

- współpraca z rodzicami w zakresie kontroli 

realizacji obowiązku nauki, 

- ustalenie przez wychowawców zasad 

komunikowania się z rodzicami w sprawie 

realizacji przez ich dzieci obowiązku szkolnego 

- uczniowie i rodzice są świadomi zagrożeń 

związanych z wagarowaniem, 

- rodzice czują się odpowiedzialni za zachowanie 

swojego dziecka 

 

 

- wychowawcy klas 

- pedagog szkolny 

 

 

 

- uświadomienie uczniom i rodzicom zagrożeń 

wynikających z przebywania poza szkołą bez 

opieki nauczycieli i rodziców 

- uczniowie i rodzice są świadomi zagrożeń 

związanych z wagarowaniem, 

- wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

- pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń 

wagarowania (narażenie na agresję, uleganie 

wpływom, zagrożenia dla zdrowia i życia) 

- uczniowie i rodzice są świadomi zagrożeń 

związanych z wagarowaniem, 

- wychowawcy klas  

- pedagog szkolny 
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- organizacja szkoleń w ramach WDN 
- nauczyciele właściwie motywują uczniów do 

nauki 
- lider WDN 

- zapoznanie uczniów z metodami uczenia się 

danego przedmiotu, 

 

- uczeń zna metody uczenia się danego przedmiotu, 

zna skuteczne techniki uczenia się 

 

- nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

- pedagog szkolny 

- kształtowanie w wychowankach 

systematyczności i obowiązkowości w nauce 

szkolnej 

- uczeń jest świadomy tego, że systematyczność i 

obowiązkowość jest podstawą do osiągnięcia 

dobrych wyników w nauce 

- nauczyciele  

- wychowawcy klas 

 

Zdrowie 

 

- organizacja grupowych zajęć 

psychoedukacyjnych, rozmowy wspierające. 

- aktywizujące spotkania tematyczne z klasą, 

grupą, 

- rozmowy wspierające z pedagogiem. 

- uczeń poznaje swoje mocne i słabe strony, 

 

- wychowawcy  

- pedagog szkolny  

- nauczyciel WdŻ 

 

- dostarczanie uczniom informacji o 

mechanizmach i następstwach spożywania 

alkoholu, palenia papierosów, zażywania 

narkotyków i dopalaczy. 

- uczeń zna bezpośrednie i odległe skutki 

stosowania używek, 

 

- wychowawcy klas  

- pedagog szkolny  

- SU  

- specjaliści do spraw 

uzależnień 

- zapoznanie rodziców z tematyką działań 

profilaktycznych, podniesienie poziomu wiedzy 

rodziców na temat niebezpieczeństw 

związanych ze stosowaniem używek 

 - rodzice są świadomi zagrożeń związanych z 

uzależnieniem, 

 

- pedagog szkolny 

- wychowawcy klas 
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- uczenie zachowań prozdrowotnych- 

wszechstronne propagowanie zdrowego stylu 

życia poprzez przykład własny, dostarczanie 

informacji w gazetkach szkolnych, plakatach, 

ulotkach, 

- uczeń wie, jak postępować, aby zachować 

zdrowie psychiczne i fizyczne 

 

 

- nauczyciele  

- wychowawcy  

- pielęgniarka szkolna 

 

- dostarczanie wiedzy na temat zaburzeń 

odżywiania 

- dostarczanie wiedzy na temat anoreksji  

i bulimii: prelekcje, projekcje filmów, spotkania 

ze specjalistami, ulotki, plakaty, propagowanie 

ćwiczeń fizycznych jako sposobu na zgrabną 

sylwetkę, 

- niedobór kwasu foliowego przyczyną wad 

cewy nerwowej 

- uczeń jest świadomy mechanizmu zachorowania 

na anoreksję, bulimię, 

- uczeń zna konsekwencje zaburzeń 

 

 

 

- pielęgniarka szkolna  

- nauczyciel biologii  

- nauczyciel WDŻ  

- nauczyciele WF 

 

 

 

- dostarczanie wiedzy na temat HIV/AIDS 

- prelekcje, projekcje filmów, spotkania ze 

specjalistami, ulotki, plakaty, organizacja 

konkursów – profilaktyka HIV/AIDS 

- uczeń jest świadomy zagrożeń związanych z 

wirusem HIV 

 

- nauczyciel biologii  

- wychowawcy klas  

- pedagog szkolny 
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Formy pracy wychowawczo-profilaktycznej: 

 wykłady, 

 warsztaty, 

 treningi umiejętności, 

 dyskusje, 

 prelekcje, 

 poradnictwo indywidualne, 

 prezentacje multimedialne, 

 apele, 

 imprezy okolicznościowe, 

 dyskusje na forum grupy, 

 konferencje, 

 wystawy, 

 filmy, 

 dni otwarte, 

 operowanie przykładami z życia, literatury, sportu, 

 organizacja i udział w przedstawieniach, konkursach, 

 wyjścia do kina, teatru, opery, muzeum.  

 

 

V. Zadania do realizacji 

1. Działania adresowane do wszystkich uczniów  

 

Szkoła organizuje liczne i różnorodne zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla uczniów 

pragnących przy pomocy nauczyciela poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w zakresie 

jednego przedmiotu lub innej dziedziny aktywności. Celem tych zajęć jest:  

 Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów.  

 Poszerzanie wiedzy uczniów poza zakres przewidziany w programie 

nauczania.  

 Rozwijanie uzdolnień i talentów uczniów. 

 Udzielanie pomocy edukacyjnej uczniom napotykającym na trudności  

w uczeniu się.  

 Zagospodarowanie wolnego czasu ucznia.  

 Dbałość o kondycję zdrowotną.  

 Integrowanie i kształtowanie postawy aktywności społecznej.  

 Kształtowanie właściwych postaw życiowych.  

 Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. 
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Zadania  Formy realizacji Uwagi 

Praca w organizacjach 

działających w szkole  

 

 
 Samorząd Uczniowski  

 wolontariat (Caritas) 

opiekun SU  

opiekun koła Caritas 

    

Zajęcia pozalekcyjne    Koła przedmiotowe i inne koła 

zainteresowań  

 SKS  

 Aktyw biblioteczny  

 

opiekunowie kół  

    

Organizacja i udział  

w  imprezach  

 

 
 Wyjścia na spektakle  

 Spotkania z ciekawymi ludźmi  

 Warsztaty   

 Wycieczki klasowe i 

międzyklasowe  

 Dyskoteki szkolne  

 Organizacja świąt szkolnych, 

państwowych i 

środowiskowych  

 

osoby odpowiedzialne za 

daną imprezę 

    

Organizacja  

i propagowanie olimpiad, 

konkursów i zawodów  

  Udział w zawodach 

sportowych  

 Udział w konkursach wiedzy i 

umiejętności  

 Udział w olimpiadach 

przedmiotowych  

 

opiekunowie  

   

 

 

2. Działania skierowane do uczniów klas pierwszych  
 

Główne zadania do realizacji w klasie pierwszej to:  

 Poznanie uczniów, ich potrzeb i możliwości rozwojowych.  

 Udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się 

trudności w nauce, komunikacji i interpersonalnej, pomoc w adaptacji  

w nowym środowisku szkolnym.  

 Integracja zespołu klasowego oraz zespołu rodziców.  

 Wypracowanie form współpracy z rodzicami.  

 Uświadomienie w zakresie zagrożeń płynących z uzależnień. 
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Zadania Formy realizacji Uwagi 

 

Przeciwdziałanie sytuacjom 

stresowym  

 

 Zapoznanie ze szkołą i jej 

najbliższym otoczeniem  

 Klasowe zajęcia adaptacyjne i 

integracyjne  

 Uroczyste ślubowanie  

 

wychowawcy  

 

dyrekcja  

   

Kształtowanie oraz 

wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, budowanie 

postaw empatii i zaufania  

 Organizowanie imprez 

klasowych w celu bliższego 

poznania się (wycieczki, 

ogniska, dyskoteki, andrzejki, 

mikołajki)  

 Organizowanie warsztatów 

tematycznych  

wychowawcy 

 

pedagog, 

 

Zintegrowanie zespołu 

klasowego  

 

 Ustalenie z klasą kontraktu (w 

zależności od potrzeb)  

 Godziny wychowawcze 

poświęcone tematom 

związanym z 

zainteresowaniami uczniów  

 

 

wychowawcy  

 

Rozwijanie u uczniów 

umiejętności radzenia sobie  

z presją rówieśników  

 

 Godziny wychowawcze 

dotyczące asertywności, 

radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych  

 

wychowawcy 

 

 nauczyciel WDŻ 

   

Kształtowanie umiejętności 

pracy w grupie  
Zajęcia z zakresu:  

 komunikacji interpersonalnej  

 budowania zaufania do innych  

 poszanowania odmienności  

wszyscy nauczyciele  

   

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne 

środowisko szkolne  

 Godziny oraz rozmowy 

wychowawcze  

 Nabycie umiejętności 

określania swoich mocnych i 

słabych stron 

 Motywowanie uczniów do 

korzystania z pomocy 

pedagoga  

 

wszyscy pracownicy 

szkoły  

   

Szerzenie wśród młodzieży 

znajomości prawa i 

wyrabianie nawyku 

poszanowania go  

 Godziny wychowawcze 

 Lekcje WOS 

 zajęcia z pedagogiem 

nauczyciele 

pedagog  
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Kształtowanie postawy 

tolerancji wobec innych 

zachowań i ludzi oraz 

kształtowanie umiejętności 

minimalizujących 

zachowania agresywne. 

 Systematyczne przypominanie 

zasad obowiązujących w 

grupie i środowisku szkolnym.  

 Omawianie tematyki 

tolerancji.  

 Zajęcia poświęcone emocjom  

i radzeniu sobie z nim.  

 Rozmowy wspierające  

i kształtujące właściwe 

zachowania.  

 Omawianie tematyki agresji  

i przemocy.  

wychowawcy 

 

pedagog  

  

pozostali pracownicy 

  

 

3. Działania skierowane do uczniów klas drugich  
 

Istotnymi zagadnieniami do realizacji w klasie drugiej są:  

 Umiejętna współpraca z innymi  

 Profilaktyka uzależnień  

 Świadomość własnych możliwości i ich rozwijanie, koncentracja na 

samorozwoju  

 Promowanie wartości nauki 

 

Zadania Formy realizacji Uwagi 

 

Kształtowanie postaw 

asertywnych poprzez  

- sztukę odmawiania,  

- wzajemnie wspieranie  

- werbalizację potrzeb.  

 

 

 Psychoedukacyjne zajęcia z 

asertywności . 

 Realizacja na lekcjach 

wychowawczych tematów o 

systemie wartości, kształtowaniu 

charakteru. 

 Spotkania z pedagogiem.  

 

wychowawcy 

 

pedagog  

   

Kształtowanie 

pozytywnego obrazu siebie 

poprzez: poznawanie 

swoich mocnych stron, 

docenianie własnych 

sukcesów.  

 Organizowanie kół zainteresowań 

umożliwiających uczniom 

rozwijanie talentów, umiejętności, 

uzdolnień.  

 Działalność w organizacjach 

szkolnych i kołach zainteresowań.  

 Wolontariat.  

 

dyrekcja 

 

opiekunowie kół 

   

Promowanie wartości nauki  Promowanie sukcesów młodzieży 

poprzez system nagród, 

stypendia, dyplomy, umieszczanie 

informacji w szkolnych mediach. 

 

dyrekcja 

nauczyciele 
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Uświadomienie młodzieży 

zagrożeń związanych z 

podejmowaniem zachowań 

ryzykownych, promocja 

zdrowia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Omawianie tematyki dbałości 

o zdrowie na wszystkich 

zajęciach i przedmiotach  

 Projekcje filmów o tematyce 

profilaktycznej  

 Przygotowanie gazetek 

tematycznych  

 Omawianie tematyki 

akceptacji własnego ciała 

 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

pielęgniarka 

 

    

Uświadomienie obowiązku 

przestrzegania prawa i 

konsekwencji łamania go.  

 

 

 

 

 

 Godziny wychowawcze  

 Spotkania profilaktyczne  
 

wszyscy pracownicy 

szkoły 
 

 

   

 

4. Działania skierowane do uczniów klas trzecich  
 

Istotnymi elementami działań do realizacji w klasie trzeciej są:  

 Kształtowanie umiejętności poznawania siebie, określenia własnych 
umiejętności i predyspozycji zawodowych. 

 Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego etapu kariery 
zawodowej – promowanie wartości nauki. 

 Radzenie sobie ze stresem w obliczu egzaminu maturalnego  

 Profilaktyka uzależnień: nikotyna, alkohol, narkotyki, komputer.  

 Efektywne uczenie się.  

 

Zadania  Formy realizacji Uwagi 

 

Kształtowanie 

odpowiedzialności za siebie 

i innych, za podejmowane 

decyzje i zachowania.  

 

 

 

 

 

 Godziny wychowawcze 

dotyczące właściwych 

wyborów.  

 Działalność w organizacjach 

szkolnych i kołach 

zainteresowań.  

 

 

wychowawcy  

 

opiekunowie kół 

    

Kształtowanie właściwych 

postaw wobec uzależnień.  

 

 
 Zajęcia wychowawcze  

 Akcje profilaktyczne (gazetki, 

warsztaty, filmy, spotkania)  

 

 

 

 

wychowawcy 

 

pedagog,  
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Przygotowanie uczniów do 

świadomego wyboru 

dalszego etapu kariery 

zawodowej. 

 

  

 

 

 Spotkania z doradcą 

zawodowym  

 Udział w dniach otwartych 

szkół wyższych i 

policealnych. 

 Gromadzenie informatorów 

o szkolnictwie wyższym 

 Organizowanie spotkań z 

przedstawicielami innych 

szkół, prezentującymi swoje 

oferty edukacyjne  

doradca zawodowy  

wychowawcy 

pedagog 

biblioteka szkolna 

Kształtowanie kompetencji 

radzenia sobie ze stresem.  
  

 

 Omawianie tematyki stresu 

na lekcjach wychowawczych  

 Udział w warsztatach 

radzenia sobie ze stresem 

organizowanych przez ETAP 

pedagog 

pracownicy ETAPU 

   

Kształtowanie kompetencji 

efektywnego uczenia się.  
 Poznawanie różnych technik 

efektywnego uczenia się i 

zapamiętywania. 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

bibliotekarze 

   

 

5. Działania skierowane do nauczycieli 

 

Zadania Formy realizacji Uwagi 

 

Bieżąca aktualizacja 

przepisów prawnych z 

zakresu funkcjonowania 

oświaty.  

 

 Udostępnianie dokumentów 

oraz omówienie 

najważniejszych ich zapisów. 

 

 

dyrekcja  

 

Monitorowanie potrzeb 

nauczycieli w zakresie 

doskonalenia umiejętności 

wychowawczych.  

 

 Rozmowy i konsultacje 

indywidualne, dyskusje podczas 

zebrań rady pedagogicznej.  

 Bieżąca współpraca w zespole 

wychowawczym.  

 Zwiększenie konsekwentności i 

ujednolicenie oddziaływań 

wychowawczych.  

 

 

dyrekcja 

  

pedagog  

 

 

nauczyciele  
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Podnoszenie kwalifikacji, 

wiedzy i umiejętności 

nauczycieli. 

 Umożliwienie udziału w 

różnych zewnętrznych formach 

szkoleniowych.  

 Organizowanie warsztatów 

umiejętności wychowawczych 

w ramach WDN. 

 Udostępnianie literatury z 

zakresu problematyki okresu 

dorastania.  

 

dyrekcja  

 

 

 

 

bibliotekarze 

 

   

Udzielanie wsparcie w 

sytuacjach kryzysowych i 

konfliktowych.  

 Organizowanie spotkań 

mediacyjnych z rodzicami  

i uczniami.  

 Pomoc w konstruowaniu 

kontraktów wychowawczych  

z klasą lub uczniem i jego 

rodzicami.  

 Pomoc w rozwiązywaniu 

bieżących problemów 

wychowawczych.  

 

pedagog 

   

 

6. Działania skierowane do rodziców 

Zadania Formy realizacji Uwagi 

 

Monitorowanie potrzeb i 

oczekiwań rodziców wobec 

sytuacji wychowawczo-

profilaktycznej szkoły.  

 

 Rozmowy i konsultacje 

indywidualne.  

 Dyskusje podczas wywiadówek 

klasowych.  

 Badania ankietowe  

 Bieżąca współpraca z radą 

rodziców.  

 

wychowawcy  

 i pedagog 

 

Zapoznanie rodziców z 

aktami normującymi pracę 

szkoły (statut szkoły, 

regulaminy, procedury, 

niniejszy program  

 

 

 

 

 

 

 Udostępnianie tekstów oraz 

omawianie najważniejszych 

ich zapisów podczas 

wywiadówek klasowych.  

 

 Funkcjonowanie strony 

internetowej szkoły 

udostępniającej dokumenty  

i komunikaty.  

 
 

 

wychowawcy 

 

dyrekcja  

 

opiekun strony www 
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Pedagogizacja rodziców   Wykłady i prelekcje, 

warsztaty o tematyce 

wychowawczej.  

Udostępnianie literatury z 

zakresu problematyki z 

zakresu okresu dorastania.  

 Kierowanie do placówek 

pomocowych. 

 

pedagog  

 

dyrekcja  

    

Umożliwienie rodzicom 

współdziałania i 

decydowania w zakresie 

funkcjonowania szkoły  

  Zapraszanie rodziców do 

współorganizowania imprez 

i uroczystości klasowych. 

 Organizowanie spotkań o 

charakterze mediacyjnym 

uczeń, nauczyciel, rodzic.  

 Podziękowania kierowane 

do rodziców za aktywny 

udział w życiu szkoły oraz 

listy gratulacyjne za 

osiągnięcia, sukcesy ich 

dzieci. 

wszyscy nauczyciele 

dyrekcja  

przewodniczący Rady 

Rodziców  

wychowawcy 

pedagog  
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VI. Harmonogram 

ZADANIE  FORMA REALIZACJI TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
EFEKTY 

 

 

I. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

młodzieży na 

terenie szkoły 

 

 

Diagnoza zagrożeń występujących na terenie szkoły 

 Badanie ankietowe w zakresie zagrożeń (w miarę 

potrzeb). 

 Badanie ankietowe uczniów klas I w zakresie 

rozpoznania sytuacji rodzinnej. 

w ciągu roku 

IX 

pedagog szkolny 

wychowawcy 

- szkoła posiada opracowane 

materiały diagnostyczne,  

- znane są zagrożenia 

występujące w szkole, 

- wychowawcy znają 

środowisko rodzinne swoich 

uczniów,  

- wdrażane są oddziaływania 

wychowawcze  i realizowane 

programy profilaktyczne 

- uczniowie i rodzice 

kierowani są do placówek 

wspierających szkołę i rodzinę 

- uczniowie i rodzice klas I 

stają się integralną częścią 

społeczności szkolnej  

-uczniowie dbają o 

respektowanie zapisów RU 

Zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla uczniów klas I. 

 Zapoznanie uczniów z obowiązującymi 

wewnątrzszkolnymi aktami prawnymi: Statutem  

X LO, Regulaminem Uczniowskim, WSO, PSO 

oraz ich upowszechnianie i czuwanie nad 

przestrzeganiem zawartych w nich zapisów. 

 

IX – X 

pedagog 

opiekun SU 

wychowawca 

klubu szkolnego 

Wycieczka integracyjna w klasach I. IX - X wych. klas 

pedagog 

Spotkanie rodziców klas I z wychowawcami i dyrekcją 

szkoły. 

IX 

 

 

dyrektor szkoły. 

pedagog, 

wychowawcy kl. I 

Działalność szkolnego wolontariatu - szkolne koło 

Caritas. 

cały rok 

szkolny 

opiekun koła 

Caritas 

- uczniowie rozumieją 

potrzeby innych, są otwarci na 

niesienie pomocy 

Zajęcia pozalekcyjne: 

 w ramach kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, 

zajęć przygotowujacych do konkursów i olimpiad,  

 zajęcia sportowe. 

cały rok 

szkolny 

 

 

opiekunowie kół 

 

 

nauczyciele w -f 

- szkoła jest miejscem 

wszechstronnego rozwoju 

osobowości ucznia i 

bezpiecznego spędzania 

wolnego czasu 
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Krótkie formy prewencyjne – prelekcje, spotkania z 

przedstawicielami policji oraz instytucjami i placówkami 

wspierającymi ucznia, rodzinę i szkołę. 

cały rok 

szkolny 

pedagog 

 

- szkoła wskazuje zagrożenia  

i osoby, instytucje do których 

można zwrócić się o pomoc 

Analiza oddziaływań wychowawczych szkoły i szkolenie 

nauczycieli w zakresie realizacji zadań zw. ze szkolnym 

programem wychowawczo – profilaktycznym 

w ramach podwyższania kompetencji we współpracy  

z instytucjami wspierającymi ucznia i szkołę. 

cały rok 

szkolny 

dyrektor - nauczyciele podwyższają 

kompetencje wychowawcze 

- szkoła analizuje 

podejmowane działania, ocenia 

ich skuteczność i modyfikuje 

Bieżąca działalność wychowawców  i nauczycieli (dyżury 

nauczycielskie, realizacja godzin do dyspozycji 

wychowawcy z uwzględnieniem zagadnień z zakresu 

profilaktyki zachowań agresywnych). 

cały rok 

szkolny 

pedagog,  

nauczyciele 

dyżurni, 

wychowawcy klas 

- młodzież jest bezpieczna  

w czasie lekcji i w trakcie 

przerw 

Udział młodzieży w uroczystościach o charakterze 

patriotycznym, religijnym, prospołecznym celem 

kształtowania odpowiednich postaw (np. udział w akcji 

„Sprzątanie Świata”). 

cały rok pedagog 

opiekunowie kół 

wychowawcy 

- uczniowie świadomie,  

z chęcią uczestniczą w akcjach 

organizowanych poza szkołą, 

godnie ją reprezentując 

Permanentna prawna edukacja młodzieży w zakresie 

upowszechniania i skrupulatnego przestrzegania przez 

wszystkich członków społeczności szkolnej zapisów statutu 

i szkolnych regulaminów.  

cały rok 

szkolny 

nauczyciele  - uczniowie znają i 

przestrzegają zapisy 

wewnątrzszkolnych aktów 

prawnych 

Monitorowanie zjawiska przemocy w szkole. 

Monitorowanie uczniów objętych procedurą niebieskiej 

karty. 

 

cały rok 

szkolny 

pedagog - nauczyciele doskonalą swoje 

kompetencje z zakresu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów 
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II. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia oraz 

działania na 

rzecz ochrony 

środowiska 

przyrodniczego 

 

 

Lekcje  dotyczące higieny życia codziennego i ochrony 

zdrowia. 

IX-X  pielęgniarka  - uczeń ma świadomość, że 

jego zdrowie jest wartością 

nadrzędną. 

 

- uczniowie rozpoznają własne 

emocje i potrafią je 

kontrolować. 

 

- uczniowie znają skutki 

zachowań ryzykownych. 

uczeń żyje w zgodzie z 

przyrodą i potrafi działać na 

rzecz jej ochrony. 

 

- uczniowie znają i szanują 

dorobek kulturowy Podlasia 

oraz jego walory turystyczno-

krajoznawcze. 

Przeprowadzenie szkolenia młodzieży z zakresu 

bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. 

I klasa  n-l EDB 

Omawianie na godzinach wychowawczych i innych 

zajęciach pojęcia zdrowego stylu życia, relaksu, roli 

sportu, AIDS, HIV, bulimii, anoreksji oraz zdrowia 

psychicznego uczniów. 

cały rok  wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

biblioteka szkolna 

Zajęcia warsztatowe: „Podstawy komunikacji”, „Emocje-

jak sobie z nimi radzić”, „Agresja własna i cudza”. 

cały rok  pedagog 

Realizacja programów profilaktycznych  

w Poradni Profilaktyki i Terapii MONAR w Białymstoku. 

cały rok  pedagog 

wychowawcy 

Organizacja na terenie szkoły imprez, konkursów 

promujących zdrowy styl życia, np.:  

 Tydzień Promocji Zdrowia  

 Światowy Dzień bez Papierosa 

cały rok 

 

XII 

31 V 

wychowaca klubu 

opiekun SU 

wychowawcy 

pedagog 

Propagowanie przez szkołę zdrowego stylu życia - 

organizacja rajdów, wycieczek krajoznawczych i 

regionalnych, rowerowych. 

X I.Sokół 

Udział uczniów w szkolnych i miejskich konkursach  

oraz imprezach o charakterze ekologicznym, np.: 

 Sprzątanie Świata 

 Szkolny konkurs fotograficzny 

 

cały rok 

szkolny 

IX 

 

nauczyciele 

n-l biologii 

E. Rudkowska 
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III. 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych  

i społecznych 

młodzieży   

 

  

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych  

i szkolnych, hymnu państwowego: 

 rozpoczynanie i kończenie uroczystości szkolnych 

odśpiewaniem hymnu państwowego 

 udział pocztu sztandarowego w szkolnych 

uroczystościach o charakterze patriotycznym, religijnym 

i rocznicowym oraz związanych z tradycją szkoły: 

- ceremonia ślubowania klas I 

- ceremonia przyrzeczenia klas kończących szkołę 

- Święto Szkoły 

- uroczystości rocznicowe z okazji Święta  

Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja 

 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

dyrekcja szkoły 

pedagog 

wychowawcy 

wychowawca klubu 

szkolnego 

 

 

- uczniowie emocjonalnie 

powiązani  

są ze szkołą, swoim miastem  

i ojczyzną, znają ideały 

patrona szkoły, chętnie 

uczestniczą w uroczystościach 

na terenie szkoły i miasta 

Organizacja wycieczek do miejsc pamięci narodowej. cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

wychowawcy 

- budzenie ciekawości 

poznawczej 

Wyjścia z młodzieżą na imprezy, wydarzenia  

o charakterze patriotycznym, np.: 

 udział w Międzynarodowym Marszu Pamięci 

Zesłańców Sybiru. 

 

IX 

 

wychowawcy 

 

 

- uczeń zna ważne wydarzenia 

z historii Polski, pielęgnuje 

tradycje narodowe. 

 Udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych 

konkursach historycznych. 

cały rok nauczyciele 
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 Przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa  

w życiu społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

propagowanie idei samorządności: 

 popularyzacja Regulaminu SU 

 przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 

wyborczej do władz SU 

 organizacja zebrania sprawozdawczo-wyborczego  

 organizacja wyborów do SU 

 opracowanie planu pracy SU 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

IX- X  

 

 

opiekunowie SU 

SU 

 

 

 

- uczniowie szkoły czują 

się pełnoprawnymi 

członkami społeczności 

szkolnej 

Udział przedstawicieli SU w życiu szkoły 

 składanie sprawozdań z działalności SU na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

 współudział w organizacji obchodów szkolnych 

świąt, organizacji imprez, apeli zgodnie z tradycją 

szkoły (Święto Szkoły, pożegnanie absolwentów, 

zakończenie roku szkolnego, organizacja akcji 

 o charakterze charytatywnym) 

 opiniowanie wewnątrzszkolnych aktów prawnych,   

wniosków o stypendium dyrektora szkoły i in. 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

opiekunowie SU 

 

SU 

 

 

 



29 

 

ZADANIE  FORMA REALIZACJI TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
EFEKTY 

IV. Wspieranie 

rodziny w jej 

funkcjach  

wychowawczych 

i opiekuńczych 

  

 

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” 

 

cały rok 

szkolny 

B. Kuczyńska 

 

- uczniowie otrzymują 

rzetelną wiedzę na temat 

wartości rodziny i 

integralnego rozwoju 

człowieka, 

- uczniowie poznają 

siebie, uczą się 

akceptacji swojej 

płciowości, 

przygotowywani są do 

pełnienia ról 

małżeńskich i 

rodzicielskich, 

- promowanie zdrowego 

stylu życia, 

- nabywanie 

kompetencji 

komunikacyjnych – 

budowanie więzi, 

rozumienie siebie i 

Zapoznanie rodziców wszystkich klas z programem 

zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie”  

 

IX B. Kuczyńska 

 

 

Działania wychowawców klas na rzecz integracji 

rodziców oraz pozyskania ich do współpracy ze szkołą 

 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy klas 

 

 

Organizacja spotkań o charakterze mediacyjnym. 

 

w zależności 

od potrzeb 

pedagog 

 

Wyróżnianie rodziców za wkład pracy w rozwój i 

działalność szkoły oraz za wzorowe wychowanie dziecka: 

 podziękowania kierowane do rodziców za ich 

aktywny udział w życiu szkoły oraz wręczanie 

listów gratulacyjnych  

 

w zależności 

od potrzeb 

 

 

dyrekcja  szkoły 
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Wspieranie rodziny w jej funkcjach wychowawczych  

i opiekuńczych: 

 diagnoza potrzeb i podjęcie działań wspierających 

rodzinę w zakresie wychowania i profilaktyki, 

 pedagogizacja rodziców - udział rodziców w 

pogadankach, prelekcjach wygłaszanych przez 

pedagoga w trakcie spotkań z rodzicami 

 konsultacje indywidualne dla rodziców 

 kierowanie rodziców do specjalistów 

 

 

w miarę 

potrzeb 

 

 

wychowawcy klas  

nauczyciele 

pedagog 

innych, rozwiązywanie 

problemów, poczucie 

własnej wartości, 

- rozwijanie postawy 

tolerancji i szacunku do 

drugiego człowieka 
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ZADANIE  FORMA REALIZACJI TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
EFEKTY 

 

V. Preorientacja 

zawodowa. 

 

 

Współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa 

Zawodowego - poradnictwo zawodowe dla młodzieży 

prowadzone przez doradcę zawodowego. 

cały rok 

szkolny 

pedagog 

wychowawcy 

- uczniowie rozwijają 

umiejętność planowania 

własnej kariery 

- uczniowie kształtują 

kompetencje personalne i 

społeczne 

- uczniowie mają możliwość 

skorzystania na terenie szkoły 

z informacji z zakresu 

preorientacji zawodowej 

- uczniowie poznają swoje 

mocne i słabe strony 

- uczniowie znają ofertę 

białostockich uczelni 

- uczniowie doskonalą 

umiejętności 

z zakresu przedsiębiorczości 

 

Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat 

możliwości kontynuacji nauki, wyboru zawodu, rynku 

pracy. 

cały rok 

szkolny 

biblioteka szkolna 

Uczestnictwo uczniów klas maturalnych w Salonie 

Maturzystów, realizowanym przez Politechnikę 

Białostocką. 

IX 

klasy 

maturalne 

wychowawcy 

nauczyciele 

Udział w dniach otwartych wyższych uczelni, szkół 

policealnych. 

IV wychowawcy 

pedagog 

Organizacja Dnia Przedsiębiorczości. II semestr n-l przedsiębiorczości 

Realizacja projektów z zakresu przedsiębiorczości:  

- „Lekcje z ZUS”,  

- „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczosci”,  

- „Lekcja o funduszach europejskich. Przedsiebiorczość”,  

- „Zwolnieni z teorii” 

cały rok 

szkolny 

n-l przedsiębiorczości 
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V. Ewaluacja programu 

Program będzie podlegał metodycznej ocenie skuteczności. Ewaluacji programu dokonuje 

zespół ds. ewaluacji wewnętrznej na podstawie analiz szkolnej dokumentacji: sprawozdań 

pedagoga, wychowawców, nauczycieli, opiekunów SU, protokołów z posiedzeń rady 

pedagogicznej, analizy dzienników, analizy ankiet. 

 


