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I PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59) ogłoszona 11 stycznia 2017r. 

Art.26- program wychowawczo- profilaktyczny 

Art.26.1. Szkoły oraz placówki o których mowa w art.2 pkt 3-5, 7i8, realizują program wychowawczo- profilaktyczny obejmujący: 

1)treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzona 

diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych  

Art.84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki 

2.Do kompetencji rady rodziców , z zastrzeżeniem ust.3i4, należy: 

1) uchylanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26: 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust.2; 
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3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z rada pedagogiczną  w sprawie programu 

wychowawczo- profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art.26, program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez rade rodziców  

porozumieniu z rada pedagogiczną. 

4. w szkołach i placówkach , w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo- profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art.26, 

uchwala rada pedagogiczna 

Art.171.Podmiot prowadzący działalność oświatową o  której mowa w art. 170 ust. 2, jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

wychowania i opieki osobom korzystającym z tej działalności, w szczególności opiekę nad osobami niepełnoletnimi. 

Art.1 pkt. 3 wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

Art. 4 pkt. 24 podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć 

obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i 

umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, 

uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające 

ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

 

2. 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 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

szkołach i placówkach. 

4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

5. Konwencja o Prawach Dziecka  Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. 
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6. Zadania nauczyciela w KN 

7. Statut Szkoły 

 

II MISJA I WIZJA SZKOŁY 

Liceum Ogólnokształcące w ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie to szkoła dobrze znana w lokalnym środowisku ze względu na bogatą  historię 

i tradycję. Od wielu pokoleń kształtuje umysły młodych ludzi, którzy wychodzą w świat dobrze przygotowani do życia. Wielu absolwentów 

sławi naszą szkołę swoim wizerunkiem i odniesionymi sukcesami.  

Obecnie to szkoła XXI wieku, która jest czuła ma problemy współczesnego świata. 

W szkole dbamy o to aby : 

Nasi uczniowie: 

-   umieli rozwijać własne zainteresowania przez samokształcenie, korzystanie z bibliotek, z Internetu i       

    innych źródeł informacji; 

-  potrafili praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności; 

-  umieli samodzielnie i twórczo myśleć, wyrażać własne opinie i odczucia oraz dokonywać   

    samooceny; 

-  mieli świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności i własnych predyspozycji; 

-  potrafili prawidłowo komunikować się, wyrażać własne stanowisko szanując poglądy i dążenia   

    innych ludzi; 

-  przejawiali gotowość do pomagania innym, szacunek dla drugiego człowieka oraz umacniali w sobie  poczucie własnej godności; 

-  kierowali się w codziennym życiu zasadami etyczno-moralnymi; 

-  wzmacniali uczucia patriotyczne poprzez szacunek do tradycji i własnego języka; 

-  posiadali światopogląd oparty na tradycji humanistycznej; 

-  wykształcili w sobie szacunek dla osiągnięć własnego narodu, jego wkładu w rozwój Europy; 

-  świadomie i aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym miejscowości i regionu; 
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-  efektywnie posługiwali się technologią informacyjną; 

-  posiadali praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym na odpowiednim poziomie  

  

   Edukacyjnym; 

- potrafili rozpoznawać zagrożenia współczesnego świata i im zapobiegać; 

- dbali o wlane i cudze zdrowie, dbali o dobre nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną; 

Nasi rodzice:  

-  czuli się współodpowiedzialni za działania podejmowane przez szkołę; 

-  mieli świadomość współuczestniczenia w kształtowaniu osobowości dziecka; 

-  otrzymywali pełną informację o postępach w nauce, zachowaniu swoich dzieci i osiągnięciach  

    szkoły, zagrożeniach i zasadach profilaktyki; 

-  byli zadowoleni z efektów pracy szkoły. 

 

Nasi nauczyciele: 

-  realizowali zasady edukacji ku przyszłości i jakości życia; 

-  promowali pozytywne wzorce zachowań i wzmacniali prawidłowe relacje interpersonalne; 

-  ściśle współpracowali ze sobą i byli usatysfakcjonowani z wyników swej pracy z uczniami; 

-  podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali kolejne stopnie awansu zawodowego; 

-  byli usatysfakcjonowani z wyników swojej pracy i współdziałania z uczniami. 

 

Nasza szkoła: 

-  była miejscem wzajemnego szacunku, zaufania i bezpieczeństwa; 

-  zapewniała wszechstronny rozwój osobowy; 

-  była dobrze postrzegana w środowisku i cieszyła się zainteresowaniem uczniów i rodziców; 

-  rozwijała społecznie, uczyła wrażliwości i pracy na rzecz innych ludzi; 

-  propagowała postawy solidarności społecznej i przygotowywała do życia w zjednoczonej Europie; 

-  kształtowała pozytywny stosunek do zabawy, pracy i wypoczynku. 
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III CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich 

praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia  

 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie 

do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.  

 

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Motywowanie do samokształcenia. 

kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów. Preorientacja zawodowa i kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy. 

 

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie 

własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. Podnoszenie świadomości w 

sferze bezpieczeństwa. 

 

IV WARTOŚCI WYCHOWAWCZE 
 
Wychowanie to proces, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Najważniejszym celem wychowawczym jest 

wprowadzenie uczniów w świat wartości. 

Nasz uczeń powinien kierować się wartościami osobowymi, na które składają się: 

-rodzina 

- zdrowie 
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- koleżeństwo, przyjaźń 

- pracowitość 

- uprzejmość 

 

- punktualność 

-prawdomówność 

-uprzejmość 

Wartościami społecznymi: 

- patriotyzm 

- wolność 

- pokój 

- tolerancja 

- sprawiedliwość 

- równość społeczna 

Wartościami moralnymi: 

-prawość 

- wierność 

-dobroć 

-poczucie odpowiedzialności 

-uczciwość 

- szacunek 
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V ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

Lp. Zadania szkoły Cele Forma i sposób realizacji Odpowiedzialni  Termin  

1. Kształtowanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu 
1.Kształtowanie nawyku dbania o 

własne zdrowie. Zwracanie uwagi 

na właściwą higienę ciała. Dbanie o 

schludny wygląd zewnętrzny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na lekcjach 

wychowawczych, biologii, lekcjach 

WDŻ na temat profilaktyki chorób 

zakaźnych, udział w programie 

STOP MENINGOKOKOM,  

pogadanki z pielęgniarką szkolną na 

temat higieny osobistej, 

Program WYBIERZ ŻYCIE – 

PIERWSZY KROK, 

 

 

 

 

 

 

 RÓŻOWA WSTĄŻECZKA- 

program profilaktyki raka piersi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Nauczyciele biologii i 

przyrody 

Nauczyciele WDŻ 

Pielęgniarka szkolna 

Każdy pracownik 

szkoły 

Koordynator szkolny: 

A. Kukuryk  

I.Małek,, I, Reluga- 

Jarzyna 

 

 

 

 

 

Koordynator: 

I..Reluga- Jarzyna, 

realizatorzy: 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pielęgniarka szkolna 

 

 

 

Cały rok szkolny 
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Program Ars jak dbać o miłość 

 

 

 

Koordynator: M. 

Kloc-Kusy, 

realizatorzy: 

wychowawcy  

 

 

 

2. Kształtowanie właściwych 

nawyków żywieniowych i 

zdrowego stylu życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat zasad 

zdrowego  żywienia  i zagrożeń 

bulimią, anoreksją i niewłaściwym 

odchudzaniem się, na godzinach 

wychowawczych, lekcjach biologii,  

wychowaniu fizycznym, WDŻ, 

 

 

 

Program profilaktyczny Znamię! 

Znam je?co musisz wiedzieć o 

czerniaku skóry- realizowany w 

klasach I LO 

 

Program profilaktyczny Podstępne 

WZW- realizowany w klasach I LO 

 

 

Koordynator: 

Małgorzata Wilk 

Realizatorzy: 

wychowawcy klas 

nauczyciele biologii, 

 WDŻ, wych. fiz., 

pielęgniarka szkolna 

 

 

 

Koordynatorzy i 

realizatorzy: 

Agnieszka Kukuryk 

 

Koordynatorzy i 

realizatorzy: 

Iwona Małek 

 

Cały rok szkolny 
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Obchody Światowego Dnia Walki z 

Anoreksją(6.05.2022) 

 

Koordynator: 

pielęgniarka szkolna 

Realizatorzy: 

Wychowawcy klas 

3.Kształtowanie sprawności 

fizycznej 

 

Lekcje wychowania fizycznego, 

udział w dodatkowych zajęciach 

sportowych , zawodach 

sportowych,  biegach ulicznych, 

organizowanie zajęć w terenie, 

wycieczek pieszych, rowerowych, 

biała szkoła itp. 

Realizatorzy: 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Cały rok szkolny 

5. Zachowanie zdrowia 

psychicznego 

 

 

 

Porady psychologiczne  

Pogadanki z psychologiem na 

zajęciach z wychowawcą. 

 

Udział w obchodach Światowego 

Dnia Walki z depresją(23.02.2022) 

 

 

Depresja. Rozumiesz- Pomagasz- 

kampania edukacyjno - 

informacyjna 

 

 

 

 

 

Psycholog, 

bibliotekarz, 

wychowawcy,  

Koordynator: 

Pedagog szkolny 

Realizatorzy: 

wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

23.02.2022 

 

 

 

I półrocze 

 

 

5. Przygotowanie do życia w 

rodzinie, wpajanie wartości 

rodzinnych i nadrzędnej roli 

rodziny. 

 

Informacje na godzinach 

wychowawczych, realizowanie 

treści na WDŻ, pogadanki z 

pielęgniarką szkolną 

 

 

 

Koordynator: Iwona 

Małek 

Wychowawcy, 

nauczyciele WOSu i 

WDŻ 

Pielęgniarka szkolna 

Wychowawcy 

Cały rok szkolny 
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2. Szkoła zapewnia uczniom 

poczucie bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego 

1.Zapewnienie bezpieczeństwa i 

higieny pracy ucznia 

 

Opracowanie i realizacja 

harmonogramu dyżurów 

nauczycielskich. 

Zapoznanie uczniów i rodziców z 

zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi na terenie szkoły,  

 

Dyrektor szkoły 

 

 

Wychowawcy 

klasowi i w internacie 

 

Cały rok szkolny 

2. Zapewnienie opieki oraz pomocy 

pedagogiczno- psychologicznej 

 

Uwzględnianie opinii i orzeczeń z 

poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w pracy z uczniem 

Wszyscy pracownicy 

szkoły 

Cały rok szkolny 
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WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 

Lp. Zadania szkoły Cele Forma i sposób realizacji Odpowiedzialni  Termin  

1. Rozwijanie wrażliwości na 

problemy środowiska 
1.Przybliżenie uczniom 

problematyki stanu współczesnego 

środowiska i zagrożeń związanych 

z działalnością człowieka. 

 

 

 

 

2.Ukazanie wpływu codziennych 

czynności i zachowań na stan 

środowiska naturalnego 

 

 

3.Uświadomienie wpływu rozwoju 

cywilizacji i degradacji środowiska 

na zdrowie człowieka 

 

4. Wskazanie sposobów dbania o 

przyrodę ożywioną i nieożywioną 

Organizacja konkursów 

ekologicznych 

Udział w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Ekologicznej 

Udział w ogólnopolskich akcjach 

ekologicznych, np. Swaiatowy 

Dzień Ziemii(22.04.2022) 

 

Porządkowanie terenów 

przyszkolnych, szkolnego ogrodu w 

ramach godzin wychowawczych 

 

 

Pogadanki tematyczne na 

godzinach wychowawczych. 

 

 

Udział w akcji Bateriada- zbieranie 

baterii 

Zbiórka makulatury i plastikowych 

korków 

Nauczyciele biologii, 

geografii, przyrody,  

 

 

 

 

Wychowawca klasy, 

internatu 

 

Wychowawca klasy 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy 

Cały rok szkolny 
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KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI 

Lp. Zadania szkoły Cele Forma i sposób realizacji Odpowiedzialni  Termin  

1. Kształtowanie poczucia 

przynależności do rodziny, 

grupy rówieśniczej oraz 

postawy patriotycznej, miłości 

do ojczyzny, kultywowania 

tradycji 

1. Znajomość słów i melodii hymnu 

szkolnego. Uczenie szacunku 

wobec symboli narodowych. 

 

 

2. Kulturalne zachowanie w 

miejscach Pamięci Narodowej, w 

czasie uroczystości szkolnych, w 

kościele i na cmentarzu. 

 

3. Dbanie o odpowiedni strój w 

czasie świąt szkolnych, akademii. 

 

 

4. Poznanie sylwetki Patrona 

Szkoły i troska o pamiątki o Nim. 

 

 

 

 

 

5. Utrzymywanie kontaktów z 

kombatantami. 

 

6. Prowadzenie kroniki szkolnej. 

 

 

 

 

7. Kultywowanie tradycji szkolnej. 

Organizacja i aktywny udział w 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne, 

uroczystości szkolne i klasowe, 

wycieczki i wyjścia. 

.  

 

 

W czasie zajęć szkolnych.  

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły. 

Otoczenie opieką grobu patrona 

szkoły 

 

 

 

 

Uroczystości, akademie szkolne i 

pozaszkolne 

 

 

 

 

 

 
Uroczystości, akademie szkolne i 

Koordynator:  

Leszek Asyngier 

Realizatorzy: 

Wychowawcy  

, 

 

 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

przygotowujący 

uroczystości 

patriotyczne i 

patriotyczno-

religijne, 

 

Koordynator: 

Marta Kloc- Kusy 

Realizatorzy: 

Nauczyciele historii i 

wiedzy o 

społeczeństwie, 

Wychowawcy, 

nauczyciele religii 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciel 

odpowiedzialny za 

prowadzenie kroniki 

Cały rok szkolny 
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uroczystościach o charakterze 

rocznicowym i patriotycznym, 

opieka nad miejscami Pamięci 

Narodowej, pamięć o poległych w 

czasie II wojny światowej. 

 

8. Uroczyste obchody świąt 

narodowych i szkolnych. 

 

9.  Organizowanie święta szkoły, 

udział uczniów w obchodach święta 

szkoły. 

pozaszkolne 

 

 

 

 

 
Uroczystości, akademie szkolne i 

pozaszkolne 

 
Uroczystości, akademie szkolne 

 

szkoły 

 

Samorząd 

uczniowski, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

zgodnie z 

harmonogramem 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

2. Wprowadzenie w życie 

kulturalne szkoły wspólnoty 

lokalnej 

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy 

o własnej miejscowości, regionie, 

kraju. 

 

2. Poznanie historii i tradycji 

własnej rodziny i jej związek z 

historią regionu. 

 

3. Wdrażanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu wspólnoty 

lokalnej, imprezach regionalnych. 

Organizowanie imprez na rzecz 

Szkoły i środowiska. 

 

Wycieczki klasowe, wystawki, 

gazetki, zajęcia dydaktyczne. 

 

 

 

 

 

 

Organizacja imprez, uroczystości 

szkolnych i uczestnictwo w nich 

Nauczyciel geografii,  

 

Nauczyciele historii, 

 

Wychowawcy, 

 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

Cały rok szkolny 

3. Poszanowanie historii i 

kultury regionu (wzajemne 

ścieranie się elementów trzech 

kultur) 

1. Zapoznanie z elementami kultury 

niektórych regionów Polski. 

 

2. Poznanie wybranych legend. 

 

3. Poznanie historii zabytków. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi, 

wycieczki, konkursy, zajęcia 

lekcyjne. 

 

 

 

Nauczyciele historii i 

wiedzy o 

społeczeństwie 

 

Nauczyciele języka 

polskiego, 

Cały rok szkolny 
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4. Organizowanie apeli z okazji 

rocznic ważnych wydarzeń 

związanych z historią naszego kraju 

i regionu. 

 

5. Kształtowanie postawy szacunku 

dla dziedzictwa narodowego i 

historii . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiedzanie muzeów, miejsc 

pamięci narodowej np.: Majdanek, 

Zamek Lubelski itp. 

 

Nauczyciele 

przygotowujący 

konkursy, 

 

 

 

Wychowawcy 

 

4. Wspólnota Europejska a 

tożsamość narodowa 

1. Poznanie istoty Wspólnoty 

Europejskiej. 

 

 

2. Zachowanie tożsamości 

narodowej we wspólnocie. 

Wychowanie w duchu tolerancji. 

 

 

 

4. Poznanie tradycji i kultury 

innych krajów, np. sąsiedzkich 

Pielęgnowanie polskiej tradycji 

narodowej, wystawy, konkursy itp. 

 

 

Warsztaty i lekcje kształtujące 

postawę tolerancji. 

 

 

 

 

Obchodzenie wspólnie z młodzieżą 

ukraińską świąt i uroczystości, np. 

wspólna wigilia szkolna i 

internacka 

Nauczyciele historii i 

wiedzy o 

społeczeństwie, 

 

Nauczyciele języka 

polskiego, 

Wychowawcy 

Wychowawcy 

internatu 

 

Wychowawcy 

Wychowawcy 

internatu 

Cały rok szkolny 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

Lp. Zadania szkoły Cele Forma i sposób realizacji Odpowiedzialni  Termin  

1. Zapewnienie  bezpieczeństwa 

w szkole 
1. Doskonalenie warunków 

bezpiecznego funkcjonowania w 

szkole i poza nią. 

2.Eliminowanie zagrożeń 

pożarowych. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa i 

Zajęcia z wychowawcą, apele 

szkolne, zajęcia pozalekcyjne. 

Pogadanki, prezentacje 

multimedialne 

Próbna ewakuacja 

przeciwpożarowa 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik internatu, 

wszyscy nauczyciele 

i wychowawcy 

 

Cały rok szkolny 
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higieny pracy oraz odpoczynku 

między lekcjami. 

4. Ochrona mienia społecznego. 

5.Przeciwdziałanie agresji w 

szkole. 

6. Eliminowanie zagrożeń 

związanych z zachowaniami 

ryzykownymi uczniów. 

7.Budowanie klimatu zaufania i 

bezpieczeństwa w szkole. 

8. Integrowanie uczniów wokół 

wspólnych zainteresowań. 

9.Organizowanie czasu wolnego. 

 

 

 

 

 

Tworzenie życzliwej i spokojnej 

atmosfery w klasie, szkole, na 

lekcjach.  

Omawianie sposobów radzenia 

sobie z własną i cudzą agresją. 

 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

2. Kształtowanie umiejętności 

samodzielnego, codziennego 

dbania o własne zdrowie. 

1. Zapoznanie i utrwalanie 

przepisów BHP oraz zasadami 

ewakuacji w sytuacjach 

bezpośredniego zagrożenia. 

2. Zaznajomienie i systematyczne 

przypominanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach 

publicznych, wypoczynku w czasie 

wolnym – Bezpieczne ferie, 

Bezpieczne wakacje. 

3. Przekazywanie treści 

dotyczących zagrożeń w okresie 

zimowym, które pozwolą 

zrozumieć niebezpieczeństwo 

wynikające  z wchodzenia na lód w 

miejscu niedozwolonym. 

4. Uświadamianie  potrzeby   

informowania wychowawcy, 

rodzica, osoby dorosłej o 

zaobserwowanych zagrożeniach. 

5. Utrwalanie zasad i umiejętności 

wzywania oraz udzielania pomocy 

Zajęcia z wychowawcą, lekcje 

wychowania fizycznego, apele 

szkolne, zajęcia pozalekcyjne, 

spotkania z rodzicami 

Pogadanki, prezentacje 

multimedialne, lekcje wychowania 

fizycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik internatu, 

wszyscy nauczyciele 

i wychowawcy, 

nauczyciela 

wychowania 

fizycznego 

Cały rok szkolny 
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w sytuacjach zagrożenia zdrowia 

lub życia 

6. Informowanie ogółu środowiska 

szkolnego i domowego ucznia o 

stworzonych przez szkołę formach 

spędzania wolnego czasu w czasie 

ferii, organizowanie zajęc 

sportowych na hali, pływalni i 

boisku szkolnym w czasie ferii. 

7. Minimalizowanie zagrożeń 

związanych z drogą „do” i „ze” 

szkoły. 

8. Kształtowanie gotowości i 

umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach. 

 

 

 

3. Eliminowanie agresji z życia 

szkoły 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych oraz 

egoistycznych. 

2. Zwiększenie poczucia własnej 

wartości i poszanowania 

tożsamości własnej i rówieśników. 

3. Uwrażliwienie na przejawy 

agresji i przemocy. 

4.Uczenie poszanowania i tolerancji 

wobec obcokrajowców reagowanie 

na przejawy nietolerancji w szkole 

wobec uczniów mniej zamożnych, o 

innym statusie społecznym  lub 

ekonomicznym,  innym kolorze 

skóry, innych poglądach 

politycznych i religijnych, 

odmienności kulturowych, 

językowych i religijnych 

 

Zajęcia z wychowawcą. 

Pogadanki, prezentacje 

multimedialne, apele szkolne, 

spotkania z przedstawicielem 

Policji 

 

Lekcje rozwijające lekcje tolerancji. 

Wychowawcy klas 

oraz internatu. 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

oraz internatu 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

4. Wspieranie nabywania 

umiejętności radzenia sobie w 

1.Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania czynników ryzyka. 

Wszystkie zajęcia edukacyjne 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Cały rok szkolny 
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sytuacjach trudnych, 

ryzykownych i konfliktowych 

2. Zwiększenie świadomości, że 

uczeń może skutecznie poradzić 

sobie z sytuacjami nacisku i 

przemocy, agresji. 

3. Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie z własną i cudzą 

agresją. 

4. Podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodziców, 

opiekunów 

5.Handel ludźmi- rozwijanie 

świadomości społecznej dotyczącej 

zjawiska handlu ludźmi oraz 

zagrożeń związanych z 

podejmowaniem pracy za granicą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z wychowawcą, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas i 

internatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I pólrocze 

5. Przekazywanie wiedzy na 

temat uzależnień oraz działań 

profilaktycznych 

1.Uświadomienie potrzeb dbałości 

o własne zdrowie, wpływu palenia 

papierosów na zdrowie człowieka. 

2. Zwiększenie świadomości nt. 

środków uzależniających w tym 

dopalaczy, napojów 

energetycznych. 

3. Uświadomienie skutków 

nadużywania psychotropowych 

środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych( m.in. 

Alkohol, nikotyna, leki, dopalacze) 

 

4. Zwiększenie świadomości na 

temat uzależnienia  od hazardu 

 

Zajęcia z wychowawcą, zajęcia 

pozalekcyjne, konkursy  

 

Impreza profilaktyczno- zdrowotna 

Gramy – nie zażywamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w ogólnopolskim projekcie 

rekomendowanym przez MEN 

Wychowawcy klas, 

pielęgniarka szkolna 

 

Koordynator szkolny: 

Pedagog 

Realizatorzy: 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

 

Koordynator szkolny: 

Pedagog 

Realizatorzy: 

Pracownicy Urzędu 

Skarbowego 

Cały rok szkolny 

( w I i II 

półroczu) 

6. Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym, wspieranie 

uczniów mających trudności 

w nauce i w przystosowaniu 

1. Diagnozowanie trudności w 

nauce. 

2. Dostosowanie wymagań do 

możliwości indywidualnych 

uczniów. 

Wszystkie zajęcia edukacyjne, 

nauczyciele współpracujący w 

zespołach uczących w danym 

zespole klasowym 

Wszyscy nauczyciele, 

uczniowie 

wyróżniający się w 

nauce 

Cały rok 
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się w grupie. 3. Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

4. Zorganizowanie zajęć 

wyrównujących oraz rozwijających 

zainteresowania. 

5. Wdrażanie do aktywnych form 

spędzania czasu wolnego. 

7. Pedagogizacja rodziców i 

nauczycieli. 

 

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy 

na temat przyczyn i istoty 

niepowodzeń dydaktycznych 

2. organizowanie spotkań z 

przedstawicielami różnych 

instytucji, które mogą udzielić 

pomocy rodzicom w problemach 

wychowawczych 

3. Przekazywanie bieżących 

informacji na temat współczesnych 

zagrożeń, na temat bezpieczeństwa 

w drodze do szkoły, 

bezpieczeństwa w czasie ferii i 

wakacji 

Przekazywanie aktualnej wiedzy 

psychologicznej na temat rozwoju, 

wychowania, umiejętności 

wychowawczych 

 

 

 

Zebrania z rodzicami, wspólne 

imprezy szkolne, spotkania 

indywidualne,  

Wszyscy nauczyciele 

i wychowawcy 

Cały rok 

8. Przekazywanie wiedzy na 

temat niebezpieczeństw 

płynących z nadmiernego i 

niewłaściwego korzystania z 

komputera i Internetu; 

informowanie o 

możliwościach korzystania z 

pomocy. 

 

1.Zaznajomienie z zasadami 

bezpiecznego korzystania z 

komputera, Internetu i innych 

urządzeń 

( tablety, telefony komórkowe, 

konsole do gier) 

Zapoznanie z psychologicznymi i 

prawnymi skutkami 

cyberprzemocy. 

Zajęcia z wychowawcą, lekcje 

informatyki, 

 DZIEŃ  BEZPIECZNEGO 

INTERNETU( 8.02.2022) 

Koordynator: 

bibliotekarz 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

informatyki, 

Cały rok 
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KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

Lp. Zadania szkoły Cele Forma i sposób realizacji Odpowiedzialni  Termin  

1. Przygotowanie uczniów do 

świadomego, aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym 

-Rozwijanie samorządności 

uczniów. 

-Rozwijanie tolerancji wobec 

innych.  

-Kształtowanie właściwych postaw 

w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, starszych i 

odmiennych kulturowo. 

-.Poznanie i respektowanie praw i 

obowiązków ucznia. 

-Rozwijanie zainteresowań 

uczniów, rozbudzanie pasji. 

-Udział uczniów w konkursach, 

zawodach sportowych i innych 

formach prezentacji własnych 

umiejętności i wiedzy. 

-Kształtowanie umiejętności 

refleksyjnego i celowego 

korzystania z elektronicznych 

nośników informacji- Internet, gry 

komputerowe, telewizja, radio. 

-Uczestnictwo w organizacji 

uroczystości i imprez szkolnych. 

Udział w pracach Samorządu 

Szkolnego i Klasowego. 

 

Udział uczniów w procesie 

planowania pracy klasy, szkoły.  

Reprezentowanie szkoły w czasie 

uroczystości lokalnych.  

 

Zapraszanie do szkoły i spotkania z 

osobami niepełnosprawnymi 

 

 

Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, 

Regulaminy 

 

Udział w koncertach, odbiór sztuk 

teatralnych. 

 

Realizacja projektów 

przedmiotowych i szkolnych. udział 

w lekcjach muzealnych, zawodach 

sportowych i konkursach 

przedmiotowych. Prezentacja 

Dyrekcja 

Opiekunowie SU 

 

Wychowawcy klas 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Wolontariat szkolny  

 

 

 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

 

 

 

Bibliotekarz  

Cały rok szkolny 

mailto:liceum@kwiateklo.pl
http://www.kwiateklo.pl/


ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. ANTONIEGO KWIATKOWSKIEGO W BYCHAWIE   
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 81, tel./fax 81 566 00 19, liceum@kwiateklo.pl, www.kwiateklo.pl   

 
 

 

21 
 

-Udział uczniów  w akcjach 

organizowanych przez szkołę. 

-Kształtowanie umiejętności bycia 

członkiem zespołu klasowego i 

szkolnego. 

-Organizowanie czasu wolnego. 

-Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych uczniów. 

-Wyzwalanie aktywności 

pozalekcyjnej uczniów. 

wyników konkursów na apelu, na 

gazetkach szkolnych i na stronie 

internetowej szkoły. 

 

Imprezy integracyjne, uroczystości, 

wyjazdy itp. 

 

Prezentowanie najciekawszych 

pozycji czytelniczych.  

Spotkania z autorami książek. 

Konkursy czytelnicze. 

Podkreślenie znaczenia dodatkowej 

działalności na rzecz szkoły.   

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy klasy i 

internatu 

 

 

2. Dążenie do uzyskania 

wysokiego poziomu kultury 

osobistej. 

1.Budowanie systemu wartości-

przygotowanie do poznawania 

podstawowych wartości. 

2.Wpajanie szacunku i tolerancji 

dla odmiennych poglądów, ludzi i 

religii. 

3.Wdrażanie do uważnego 

słuchania, rozmawiania, zawierania 

kompromisów. 

 

4.Egzekwoawanie właściwego 

zachowania uczniów wobec osób 

dorosłych i rówieśników. 

5.Wzmacnianie pozytywnych 

postaw (postawy prospołeczne i 

pozytywna komunikacja). 

6.Zwaracani uwagi na kulturę 

osobistą, w tym kulturę języka. 

7.Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne słowa 

i czyny. 

8.Praca na rzecz innej osoby, klasy 

i szkoły. 

9.Promowanie uczniów za pracę na 

Udział w akcjach charytatywnych, 

wolontariacie, rekolekcjach. 

 

 

 

 

 

Pogadanki, spotkania z ciekawymi 

ludźmi. 

 

Prowadzenie zajęć ukazujących 

wzorce osobowe, właściwe 

zachowania i postawy w literaturze, 

historii, w spółczesności. 

Projekcja wartościowych filmów 

oraz udział w sztukach teatralnych, 

wystawach. 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, 

apele szkolne. 

 

 

 

 

Działania mające na celu wykazanie 

Dyrekcja szkoły 

 Wychowawcy klas, 

wychowawcy 

internatu,  

nauczyciele języka 

polskiego, 

nauczyciele historii,  

rodzice, pracownicy 

administracyjni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

10.Przekazanie uczniom informacji 

na temat konieczności 

poszanowania cudzych dóbr 

materialnych i osobistych oraz 

mienia szkoły. 

11.Ćwiczenie z uczniami 

prawidłowej reakcji w sytuacjach 

konfliktowych. 

12.Uświadomienie uczniom, że 

każdy może popełnić błąd. 

Przyznanie się i poprawa jest drogą 

do bycia lepszym człowiekiem.  

Pobudzanie ucznia do stawiania 

pytań, jak poprawić niekorzystna 

sytuację.    

 

troski o wygląd sal, otoczenia 

szkoły. 

 

 

 

 

Omawianie z uczniami 

prawidłowego postępowania w 

trudnych sytuacjach.   

3. Rozwijanie zachowań 

asertywnych i empatycznych. 

.Ćwiczenie prawidłowych postaw i 

zachowań w grupie rówieśniczej: 

uczeń umie uszanować zdanie 

innych oraz potrafi bronić własnego 

zdania. Uczeń umie powiedzieć nie 

na niewłaściwe propozycje, 

dokonuje trafnego wyboru.   

2.Rozwijanie umiejętności 

słuchania i zabierani głosu. 

3.Przeciwdziałanie przejawom 

niedostosowania społecznego. 

Przekazania wiedzy na temat 

szkodliwego działania używek, 

również negatywnego 

oddziaływania nieodpowiedniego 

towarzystwa. 

 

 

 

Stawianie uczniów w 

hipotetycznych sytuacjach 

wymagających zajęcia kreślonego 

stanowiska, pogadanki na lekcjach, 

prelekcje specjalistów (  m.in. 

 współpraca z PPP, Komendą 

Policji, Sądem dla nieletnich, itp.) 

Dyrekcja szkoły 

 

Wychowawcy klas 

 

 

Wychowawcy 

Internatu 

 

Koordynatorzy 

szkolnych 

programów 

profilaktyki  

 

Pielęgniarka szkolna   

 

Cały rok szkolny 

4. Współpraca z instytucjami i 1. Współpraca z BCK Bychawa. Udział w spotkaniach z Dyrektor, Cały rok 
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stowarzyszeniami 2.Współpraca z KM Policji w 

Bychawie i Lublinie 

3. Współpraca z Wielonarodową 

Brygada Wojska Polskiego. 

4. Współpraca z UMCS Lublin, 

Politechniką Lubelską i 

Uniwersytetem Przyrodniczym.. 

5. Współpraca z Klubem 

sportowym BLKS Granit Bychawa. 

6. Współpraca z ZOZ Bychawa. 

7.Współpraca z internatami innych 

szkół. 

8.Współpraca z PP w Bychawie 

9. Współpraca z Środowiskowym 

Domem Pomocy Społecznej 

 

przedstawicielami różnych 

instytucji, obozach szkoleniowych 

dla klas mundurowych, 

przedstawieniach teatralnych, 

prelekcjach, pogadankach, 

pokazach 

wicedyrektor, 

kierownik internatu, 

wszyscy nauczyciele 

i wychowawcy, 

nauczyciela 

wychowania 

fizycznego 

5. Integracja działań 

wychowawczo-

profilaktycznych szkoły i 

rodziców 

1.Zapoznanie rodziców z 

programem wychowawczo-

profilaktycznym oraz innymi 

prawnymi aktami szkoły. 

2.Dokładne precyzowanie 

wymagań stawianych uczniom, 

dotyczących pożądanych przez 

szkołę zachowań, które zapewnią 

utrzymanie ładu społecznego i 

bezpieczeństwa uczniów.. 

3. Uwzględnianie na zebraniach z 

rodzicami tematów z zakresu 

zachowania, adekwatnych do 

problemów klasowych 

5.Włączenie rodziców do pracy 

przy realizacji zamierzeń 

Na spotkaniach z rodzicami 

Działania pracowników szkoły 

mające na celu bezpieczeństwo 

uczniów: dyżury nauczycieli, 

opracowanie procedur i reagowanie 

w sytuacjach trudnych.  

. 

 

 

Wychowawcy klas konsultują z 

rodzicami ich oczekiwania 

odnośnie pracy wychowawczej i 

profilaktycznej.  

 

Dyrekcja Szkoły  

 

 

Wychowawcy klas 

 

Wychowawcy 

Internatu 

 

Wszyscy nauczyciele  

 

 

 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

 

 

 

Cały rok 
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wychowawczych: 

- udział rodziców w tworzeniu 

m.in.Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, Statutu Szkoły, 

- udział w uroczystościach i 

imprezach szkolnych i klasowych; 

- współpraca z rodzicami w 

planowaniu działań 

wychowawczych oraz pomoc w 

rozwiązywaniu problemów 

dziecka; 

6.Przekazanie rodzicom informacji 

na temat praw i obowiązków 

ucznia. 

7.Przekazywanie rodzicom 

informacji na temat metod 

oddziaływań wychowawczych. 

Uświadomienie szkodliwości 

nadopiekuńczej postawy, 

liberalnego wychowania, itp. 

 

Współpraca z Radą Rodziców 

Wywiadówki, tablica informacyjna 

Angażowanie rodziców do 

uczestnictwa we 

współorganizowaniu uroczystości i 

wyjazdów klasowych i szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki na zebraniach z 

rodzicami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

 

 

 

Doradztwo zawodowe realizowane będzie zgodnie z Programem Doradztwa Zawodowego Szkoły. 
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VI POWINNOŚCI NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, PIELĘGNIARKI I INNYCH PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY. 

Nauczyciel zobowiązany jest: 

1.Podejmowania  pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 

oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Zapewniania  bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

3. Prawidłowego  organizowania procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej 

realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów. 

4. Kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. 

5. Dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego. 

6. Formułowania oczekiwań wobec uczniów w zakresie edukacji i zachowania. 

7.Podejmowania  współpracy z wychowawcą klasy w ramach zespołów uczących w danej klasie. 
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8.Rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych. 

9. Prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych 

potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach. 

 

10. Wnioskowania do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno –pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez 

nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia. 

 

11. Dostosowania wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

12. Reagowania  i przeciwdziałania wszelkim formom niewłaściwych zachowani. 

13. Podejmowania systematycznych wysiłków zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w czasie zajęć. 

14. Przekazywania uczniom i rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez 

szkołę. 

15. Zapoznać uczniów i rodziców z Przedmiotowym Systemem Oceniania. 

Zapoznania uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły. 

2. Przekazania uczniom i ich rodzicom informacji dotyczących zachowania i wyników nauczania( karty przyrostu wiedzy ucznia) oraz wymagań 

edukacyjnych stawianych przez szkołę16. Rozwiązywania bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy z rodzicami i 

wychowawcami. 

17. Czuwania nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa. 

18. Uwzględniania cele wychowawcze w realizacji treści programowych. 
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19. Reagowania i przeciwdziałania wszelkim formom agresji i wandalizmu, konsekwentnie przestrzegać norm współżycia społecznego. 

Wychowawca klasowy zobowiązany jest do 

1.  Poznania i zdiagnozowania warunków życia oraz nauki wychowanków. 

2. Wspierania rozwoju uczniów. 

3. Opracowania klasowego planu wychowawczego w oparciu o Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły, przedstawienia go uczniom 

na zajęciach z wychowawcą i rodzicom podczas zebrań. 

4. Podejmowania systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole klasowym. 

5. Integrowania zespołu klasowego i koordynacji pracy wychowawczej. 

6. Rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną. 

7. Kształtowania nawyków odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, oraz nawyków przestrzegania bezpieczeństwa.  

8. Planowania i prowadzenia lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy wychowawcy klasowego. 

9. Aktywizowania rodziców i opiekunów do współpracy ze szkołą. 

10. Oferowania uwagi i pomocy młodzieży pochodzącej z rodzin wymagających wsparcia. 

11. Oferowania uwagi i pomocy młodzieży mieszkającej w internacie szkolnym. 

Do obowiązków pielęgniarki szkolnej należy: 

1. Zapewnienie uczniom podstawowe świadczenia zdrowotne (profilaktyczne i lecznicze), uczestniczyć w ich edukacji zdrowotnej oraz wspierać 

uczniów, ich rodziców i szkołę w rozwiązywaniu ich problemów zdrowotnych. 

2. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zgodnie z 

prawami pacjenta. 

3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza, wykorzystanie ich wyników. 
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4. Przekazywanie informacji kwalifikacji lekarskiej do nauczycieli wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami 

wychowania fizycznego. 

5. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi. 

6. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia. 

7. Współpraca przy opracowaniu procedur postępowania w przypadkach chorób przewlekłych uczniów i nauczycieli, epilepsja, cukrzyca( innych 

rozpoznanych w szkole). 

8. Dokonywanie profilaktycznych badań bilansowych - przesiewowych stanu zdrowia uczniów. 

Inni pracownicy szkoły zobowiązani są: 

1. Czuwać nad prawidłowym stylem spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów, np. przestrzegać zakazu palenia papierosów oraz 

informować wychowawcę klasy lub nauczyciela dyżurującego o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach uczniów, zgłaszać 

zaobserwowane sytuacje i usterki naruszające bezpieczeństwo. 

2. Ratownicy - zapewnić bezpieczeństwo podczas zajęć na krytej pływalni oraz udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. 

VII SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY 

Absolwent naszej szkoły to obywatel Europy XXI wieku, który jest: 

1.  Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że: 

 najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego, a przypadki swego złego zachowania umie poddać 

krytycznej refleksji i nie powtarza błędów, do których popełnienia potrafi się przyznać; 

  przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji; 
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  nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie oraz unikanie zagrożeń związanych z uzależnieniami; 

  sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne zadania. 

2. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że: 

 jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy; 

 poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności, problemów do rozwiązania, a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w 

oczach własnych; 

  potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości  i konsekwencji w realizacji; 

  umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję. 

3. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że: 

 w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć; 

 rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę 

szczerości i prawdomówności; 

 umie trafnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania. 

4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że: 

 cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych, ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości 

motywacji i odmienności kulturowej ludzi; 

  umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych; 

  potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron; 
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 potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych oraz religijnych własnych i cudzych. 

5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że: 

  ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność; 

  potrafi odnieść zachowanie własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeń systemu wartości naszego kręgu kulturowego; 

  nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną oraz w zakresie postaw i zachowań; 

6. Jest przygotowany do życia w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza, że: 

  potrafi wyszukiwać, porządkować i wykorzystywać informację z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnej; 

  potrafi właściwie odbierać i wykorzystywać media. 

 

 

VIII DIAGNOZA CZYNNIKÓW RYZYKA I CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM. 

KSIĘDZA ANTONIEGO KWIATKOWSKIEGO 

 

Okres opracowywania wyników- wrzesień 2020r. 

Osoba realizująca- pedagog szkolny 
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W trakcie opracowywania diagnozy wykorzystane zostały informacje pochodzące z:  

1. diagnozy ,,Samopoczucie i bezpieczeństwo uczniów klas I w szkole” zrealizowanej przez pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020,  

2. ewaluacji wewnątrzszkolnej zrealizowanej w marcu 2020r.  

3. ,,Diagnozy występowania uzależnień behawioralnych wśród młodzieży klas I-III LO oraz Technikum Zespołu Szkół im. ks. Antoniego 

Kwiatkowskiego w Bychawie” realizowanej przez pedagoga szkolnego w okresie lutu/ marzec 2020r. 

4.badań ankietowych dotyczących zagrożeń związanych z zażywaniem przez uczniów środków psychoaktywnych zrealizowanych wśród 

uczniów klas I LO, przeprowadzonych we wrześniu 2020r. 

CZYNNIKI CHRONIĄCE 

Dane uzyskane od uczniów: 

Czynniki chroniące związane ze szkołą: 

- uczniowie mają możliwość nawiązania personalnej relacji z nauczycielem/ wychowawcą, 

-zdecydowana większość wysoko ocenia kompetencje wychowawcze nauczycieli, atmosferę w szkole, pozytywnie się z nią identyfikuje, 

- szkoła bardzo dobrze dba o bezpieczeństwo uczniów, pracuje w oparciu o jasne i czytelne zasady, 

- zdecydowana większość czuje się akceptowana w swojej klasie, 

-większość uczniów pozytywnie ocenia relacje szkoły z rodzicami, 

- uczniowie najbardziej cenią w szkole dobrą atmosferę, tolerancję, swobodę wyrażania siebie, bezpieczeństwo, brak patologicznych zachowań, 

brak agresji między uczniami, możliwość spędzania czasu ze znajomymi. 
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Czynniki chroniące związane ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym. 

- rodzina jest wsparciem dla zdecydowanej większości uczniów, 

-globalnie w rodzinach uczniów nie występuje przemoc fizyczna i psychiczna, 

-uczniowie maja wsparcie w osobach bliskich emocjonalnie również poza rodziną, wśród przyjaciół, w sytuacjach dla siebie trudnych mają 

możliwość uzyskania ich wsparcia, 

- większość uczniów wychowuje się w rodzinach prawidłowo realizujących obowiązki rodzicielskie, nie doświadcza przemocy fizycznej i 

psychicznej, 

-zdecydowana większość nie pali papierosów i nie próbowała narkotyków oraz innych środków odurzających, 

Czynniki ryzyka- dane uzyskane od uczniów. 

Analiza czynników ryzyka związanych ze szkołą: 

- zbyt ograniczona zdaniem uczniów oferta zajęć pozalekcyjnych 

Analiza czynników związanych ze środowiskiem ucznia: 

- duża grupa uczniów jest w grupie uzależnienia od nowych technologii, konieczne działania profilaktyczne kierowane do uczniów, tematyka 

godzin wychowawczych, wskazanie alternatywnych sposobów komunikacji i spędzania czasu wolnego 

- zachowania ryzykowne- alkohol jest używką , którą uczniowie traktują w odmienny sposób od innych substancji uzależniających- jest to 

używka, po którą sięgają eksperymentalnie- prewencyjnie zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w klasach oraz internacie szkolnym 

Analiza czynników ryzyka związanych ze środowiskiem rodzinnymi i rówieśniczym: 

-zachowania ryzykowne wśród uczniów pojawiają się sporadycznie. Jednostkowo dotyczą picia alkoholu, palenia papierosów, 
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-dużym problemem jest nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych i innych technologii- konieczne jest przeprowadzenie w każdej klasie 

zajęć z profilaktyki cyberuzależnień 

- brak chęci korzystania w ramach godzin dodatkowych z porad i konsultacji z przedmiotów z których uzyskują niskie wyniki w nauce 

Czynniki ryzyka- dane uzyskane od nauczycieli: 

- młodzież  w minionym roku szkolnym nie uczestniczyła systematycznie w zajęciach dodatkowych 

- brak zaangażowania w bieżące uzupełnianie braków edukacyjnych 

- zaburzenia w stosowaniu podstawowych zasad savoir- vivre 

-nadużywanie telefonów komórkowych 

 

Czynniki ryzyka- dane uzyskane od pracowników szkoły: 

- brak znajomości przez niektórych uczniów podstawowych zasad sovoir-vivre 

- nadużywanie telefonów komórkowych 

  

IX ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE 

1. Systematyczne uczęszczanie do szkoły 

2. Takt i kultura w kontaktach z ludźmi 

 Zakaz używania wulgaryzmów 
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 Tolerancja wobec przekonań, postaw, poglądów i zachowań innych ludzi 

 Przestrzeganie ogólnie przyjętych norm grzecznościowych 

 Granice wolności określone przez granice dobra drugiego człowieka 

3. Sumienność i poczucie odpowiedzialności 

 Punktualność w przybywaniu na zajęcia lekcyjne 

 Dbanie o wspólne mienie 

 Oddawanie wierzchniej odzieży do szatni i zmiana obuwia 

 Dotrzymywanie ustalonych terminów 

 Wykonywanie powierzonych zadań 

4. Angażowanie się w życie klasy oraz szkoły 

 

 Praca w samorządzie klasowym lub szkolnym 

 Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, olimpiadach, imprezach, uroczystościach oraz innych przedsięwzięciach 

podejmowanych przez szkołę 

5. Dbałość o estetykę wyglądu: 

 Noszenie stroju dostosowanego do sytuacji, schludnego i czystego 

 Zakaz żucia gumy podczas lekcji 

 Zakaz stosowania przesadnego makijażu 

6. Zakaz używania telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć szkolnych 

7. Zakaz spożywania środków psychoaktywnych(alkohol, papierosy, narkotyki) 
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X DIAGNOZA SYTUACJI  dydaktyczno- WYCHOWAWCZEJ 

 

Sukcesy szkoły: 

 Udział w konkursach przedmiotowych, recytatorskich. 

 Coroczne stypendia naukowe dla uczniów z naszej szkoły. 

 Dobre samopoczucie i zadowolenie uczniów uczęszczających do szkoły. 

 Wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. 

 Chętny udział młodzieży w akcjach wolontariatu. 

 

 

 

 

Problemy  występujące w szkole: 

 Brak kultury języka – używanie wulgaryzmów. 

 Brak zainteresowania nauką. 

 Nieobecności na  pojedynczych godzinach lekcyjnych. 

 Brak uczestnictwa w niektórych lekcjach on- Line. 

 Sięganie po używki (np. palenie papierosów) 

 Cyberprzemoc 

 Uzależnienie od technologii IT 

 Brak szacunku dla nauczyciela i jego pracy 

 Częste ściąganie na sprawdzianach w trakcie nauki on- Line. 

 Przepisywanie prac domowych z zasobów Internetu. 
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 Trudności w podjęciu decyzji dotyczącej swojej przyszłości, dalszego kształcenia, wyboru kierunku studiów. 

 

 Problemy zdrowotne młodzieży po nauczaniu zdalnym. 

 

 Zaległości edukacyjne wynikające z nauczania on- line w dobie pandemii. 

 

 

 

 

XI SPOSOBY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 

1. Obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, wychowawców internatu, uczniów, rodziców, pedagoga szkolnego, 

pracowników administracji. 

2. Ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli. 

3. Rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły 

4. Dokumentacja wychowawców 

5. Analiza wyników pracy zespołów przedmiotowych, wychowawczo- profilaktycznego oraz zespołu do spraw ewaluacji. 

6. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. 

7. Sprawozdanie pedagoga. 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY OPRACOWAŁA RADA RODZICOW W POROZUMIENIU Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ 
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