
Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych w X Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku  

w roku szkolnym 2022/2023 

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 (absencja w 

szkole, uzależnienia, bezpieczeństwo w szkole). 

• Badanie ankietowe uczniów klas I w zakresie 

rozpoznania sytuacji rodzinnej. 

I semestr psycholog 

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 w 

dokumentacji szkolnej 

Zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla uczniów klas I 

Klasowe zajęcia integracyjne podczas godzin 

wychowawczych 

• 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. 

cały rok wychowawcy 

psycholog 

pedagog 

Wyjścia integracyjne, na terenie miasta klas I. w miarę potrzeb wychowawcy  

pedagog 

psycholog 

Spotkanie rodziców klas I z wychowawcami i dyrekcją 

szkoły. 

IX 

 

 

dyrektor szkoły 

pedagog 

psycholog 

wychowawcy kl. I 

Działalność szkolnego wolontariatu - szkolne koło Caritas 

i współpraca ze Zgromadzeniem Zakonnym Sióstr 

Misjonarek Świętej Rodziny, Fundacją „Dialog”. 

cały rok 

szkolny 

opiekun koła 

Caritas 

pedagog 

- uczniowie rozumieją 

potrzeby innych, są otwarci na 

niesienie pomocy 



Zajęcia pozalekcyjne: 

•  zajęć wyrównawczych, zajęć przygotowujących do 

konkursów i olimpiad,  

• zajęcia sportowe 

• comiesięczne warsztaty z przedmiotów rozszerzonych 

w klasach I. 

cały rok 

szkolny 

 

 

psycholog 

nauczyciele w -f 

- szkoła jest miejscem 

wszechstronnego rozwoju 

osobowości ucznia i 

bezpiecznego spędzania 

wolnego czasu 

Krótkie formy prewencyjne – prelekcje, spotkania z 

przedstawicielami policji oraz instytucjami i placówkami 

wspierającymi ucznia, rodzinę i szkołę. 

cały rok 

szkolny 

pedagog 

psycholog 

 

- szkoła wskazuje zagrożenia  

i osoby, instytucje do których 

można zwrócić się o pomoc 

Bieżąca działalność wychowawców  i nauczycieli (dyżury 

nauczycielskie, realizacja godzin do dyspozycji 

wychowawcy z uwzględnieniem zagadnień z zakresu 

profilaktyki niebezpiecznych zachowań). 

Prowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce: 

bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z 

termomodernizacją (zasady BHP), bezpieczeństwo i 

higiena- COVID-19, normy społeczne, tolerancja i 

szacunek, zasady savoir-vivre’u, wybór dalszego kierunku 

kształcenia itd. 

cały rok 

szkolny 

pedagog 

psycholog 

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 (odśpiewanie przez 

wszystkich uczniów hymnu 11-go listopada o godz. 11:11, 

DEN połączone ze świętem szkoły i ślubowaniem klas 

pierwszych oraz Wigilie klasowe). Reprezentowanie szkoły 

na zewnątrz podczas uroczystości. 

Zajęcia koła teatralnego.  

cały rok pedagog 

psycholog 

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.  

Godziny wychowawcze poświęcanie zasadom panującym w 

szkole, zasadom kulturalnego zachowania w życiu 

codziennym. 

Omawianie i konsultowanie wystawianych ocen z 

zachowania. 

cały rok 

szkolny 

wszyscy 

pracownicy i 

nauczyciele  

- uczniowie znają i 

przestrzegają zapisy 

wewnątrzszkolnych aktów 

prawnych 

Monitorowanie zjawiska przemocy w szkole. 

Monitorowanie uczniów objętych procedurą niebieskiej 

karty. 

Ustawiczna współpraca z rodzicami uczniów, 

wychowawcami i nauczycielami (w formie telefonicznej 

spotkań indywidualnych, rozmów, porad). 

cały rok 

szkolny 

pedagog 

nauczyciele 

psycholog 

- nauczyciele doskonalą swoje 

kompetencje z zakresu 

zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów 

 

 

II. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia oraz 

działania na 

rzecz ochrony 

Lekcje  dotyczące higieny życia codziennego i ochrony 

zdrowia. 

Uświadamianie uczniów na temat pozytywnych skutków 

prowadzenia zdrowego stylu życia.   

cały rok  nauczyciele biologii  - uczeń ma świadomość, że 

jego zdrowie jest wartością 

nadrzędną. 

 

Przeprowadzenie szkolenia młodzieży z zakresu 

bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. 

I klasa  n-l EDB 



środowiska 

przyrodniczego 

 

 

Omawianie na godzinach wychowawczych i innych 

zajęciach pojęcia: bezpieczeństwo i higiena – COVID 19, 

zdrowego stylu życia, relaksu, roli sportu, AIDS, HIV, 

bulimii, anoreksji oraz zdrowia psychicznego uczniów 

(depresja, nerwica, stany lękowe, załamania nerwowe). 

cały rok  wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

biblioteka szkolna 

- 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. 

Zajęcia warsztatowe na godzinach wychowawczych: 

„Podstawy komunikacji”, „Emocje-jak sobie z nimi radzić” 

cały rok  pedagog 

wychowawcy 

Udział uczniów w szkolnych i miejskich konkursach  

oraz imprezach o charakterze ekologicznym, np.: 

• Sprzątanie Świata 

• Szkolne konkursy fotograficzne 

 

cały rok 

szkolny 

IX 

 

nauczyciele 

n-le biologii 

wychowawcy 

 

III. 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych  

i społecznych 

młodzieży   

 

  

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych  

i szkolnych, hymnu państwowego: 

• rozpoczynanie uroczystości szkolnych odśpiewaniem 

hymnu państwowego 

• udział uczniów w szkolnych uroczystościach o 

charakterze patriotycznym, religijnym i rocznicowym 

oraz związanych z tradycją szkoły: 

- ceremonia ślubowania klas I 

- ceremonia przyrzeczenia klas kończących szkołę 

cały rok 

szkolny 

 

 

Dyrektor 

pedagog 

wychowawcy 

 

 

- 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, 

muzeów z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele 

wychowawcy 

- budzenie ciekawości 

poznawczej 



Wyjścia z młodzieżą na imprezy, wydarzenia  

o charakterze patriotycznym. 

 

cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

 

- uczeń zna ważne wydarzenia 

z historii Polski, pielęgnuje 

tradycje narodowe. 

 Udział uczniów w szkolnych i pozaszkolnych konkursach 

historycznych. 

cały rok nauczyciele historii 

 

 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 wyborów do SU 

• opracowanie planu pracy SU 

• wybory opiekunów SU i Rzeczników Praw Ucznia 

• cotygodniowe zebrania SU 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

wychowawcy  

opiekunowie 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 

 

 

 

 

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 

Zapoznanie rodziców wszystkich klas z programem 

zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” . 

 

IX B. Kuczyńska 

 

 

Organizacja spotkań o charakterze mediacyjnym. w zależności 

od potrzeb 

pedagog  

psycholog 

wychowawcy 



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 i statuetek „Przyjaciel X LO” 

za całokształt pracy (rodzice klas IV) 

w zależności 

od potrzeb 

 

dyrekcja  szkoły 

 

małżeńskich i 

rodzicielskich, 

- promowanie zdrowego 

stylu życia, 

- nabywanie 

kompetencji 

komunikacyjnych – 

budowanie więzi, 

rozumienie siebie i 

innych, rozwiązywanie 

problemów, poczucie 

własnej wartości, 

- rozwijanie postawy 

tolerancji i szacunku do 

drugiego człowieka 

 

 

Wspieranie rodziny w jej funkcjach wychowawczych  

i opiekuńczych: 

• diagnoza potrzeb i podjęcie działań wspierających 

rodzinę w zakresie wychowania i profilaktyki 

(ankiety), 

• pedagogizacja rodziców - udział rodziców w 

prelekcjach (marzec 2023r.)  

• konsultacje indywidualne dla rodziców 

• kierowanie rodziców do specjalistów 

• dostępność nauczycieli na konsultacje (nauczyciele 

zatrudnieni powyżej 0,5 etatu - 1h/tydzień, 

nauczyciele zatrudnieni na poniżej 0,5 etatu – 

1h/dwa tygodnie)  

w miarę 

potrzeb 

 

wychowawcy  

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

 

V. Doradztwo 

zawodowe 

Współpraca z Lokalnym Centrum Doradztwa 

Zawodowego - poradnictwo zawodowe dla młodzieży 

prowadzone przez doradcę zawodowego. 

cały rok 

szkolny 

doradca zawodowy 

wychowawcy 

- uczniowie rozwijają 

umiejętność planowania 

własnej kariery 



 

 

Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat 

możliwości kontynuacji nauki, wyboru zawodu, rynku 

pracy. 

cały rok 

szkolny 

biblioteka szkolna 

doradca zawodowy 

- 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 

 

Uczestnictwo uczniów klas maturalnych w Salonie 

Maturzystów. 

Spotkania z przedstawicielami szkół policealnych: 

COSINUS i  Centrum Zawodów Medycznych i 

Społecznych. 

Wyjścia i spotkania związane z zapoznaniem oferty 

edukacyjnej i zawodowej dla maturzystów. 

Cały rok 

klasy 

maturalne 

wychowawcy 

doradca zawodowy 

pedagog 

nauczyciele 

psycholog 

Udział w dniach otwartych wyższych uczelni, szkół 

policealnych. 

Wg. 

kalendarza 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

Realizacja projektów z zakresu przedsiębiorczości:  

- „Lekcje z ZUS”,  

- „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”,  

- „Lekcja o funduszach europejskich. Przedsiębiorczość”,  

- „Zwolnieni z teorii” 

cały rok 

szkolny 

n-l przedsiębiorczości 

n-l WOSu  

 

 

Renata Grygorowicz - pedagog 

Anna Kondracka - psycholog 


