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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W RYBNIKU 

 

Szkoła Podstawowa nr 31 Mistrzostwa Sportowego 

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki 

 

 

 

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. 

Nie idź przede mną, bo mogę za tobą nie nadążyć. 

Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.” 

/Albert Camus/ 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
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I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 z późn. zm.);  

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2021, poz. 534 z późn. zm.);   

3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2020, poz. 1575 z późn. zm.); 

4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopad 1989r. (Dz.U. 1991  

nr 120 poz. 526); 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082); 

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2018 poz. 1490); 

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020, poz. 685.); 

8. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (Dz.U. 2021 poz. 

276); 

9. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020, poz. 1327 z późn. zm.); 

10. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz.U. 2021 poz. 1119); 

11. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz.U. 2018 poz. 969); 

12. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. 2021 poz. 1249); 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356 z późn. zm.); 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.); 

15. 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. 2020, poz. 1449); 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199 z późn. zm.); 
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17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280); 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania   

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

(Dz. U. 2020 poz. 1309); 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502); 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616 z późn. zm.). 

21. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022: 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do 

życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego  

i dbałości o zdrowie, 

 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 

edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze  

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych, 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich 

uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej  

i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych, 

 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.  

22. Statut Szkoły. 
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WSTĘP 

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku jest dokumentem koordynującym  różne działania szkoły  

o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym. Wychowanie, obok kształcenia, to najważniejsza funkcja, jaką pełni szkoła. Niniejszy 

dokument powstał na podstawie dokumentów prawnych wymienionych powyżej oraz w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego (obserwacje, 

wywiady, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, wnioskami z posiedzeń Rady Pedagogicznej, ankietę przeprowadzoną wśród 

uczniów). Niezaprzeczalnym jest fakt wpływu oddziaływań szkoły na osobowość uczniów. To tutaj nasi uczniowie kształtują kompetencje 

społeczne, tak ważne w dzisiejszym świecie. Uczą się prawidłowych zasad współżycia społecznego, a także funkcjonowania wśród innych 

uczniów, także niepełnosprawnych. Staramy się, by relacje uczeń - nauczyciel, uczeń - uczeń przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku 

i życzliwości. Oprócz szeroko pojętej tolerancji i integracji wzmacniamy dyscyplinę, wytrwałość, sumienność, uczciwość, wiarę w siebie i swoje 

możliwości oraz umiejętność pracy w grupie. Naszym celem jest też wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do tradycji 

narodowych, przygotowania i zachęcania do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym angażowania się  

w działalność wolontariatu. Pragniemy by nasz uczeń, a w przyszłości absolwent oprócz cech wymienionych powyżej - wykazywał postawę 

szacunku dla środowiska przyrodniczego, działał na rzecz ochrony środowiska, rozwijał zainteresowania ekologią. 

Naszym celem jest wyposażenie uczniów w takie umiejętności i wartości, aby osiągnęli pełnię rozwoju w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej. Cele i zadania będą systematycznie realizowane poprzez program wychowawczo- profilaktyczny szkoły, 

które są skorelowane i odpowiadają na potrzeby środowiska szkolnego na podstawie diagnozy. 

Wychowanie i profilaktyka są ze sobą ściśle powiązane: wychowanie pełni rolę nadrzędną, nadającą profilaktyce sens. Mają wspólny 

obszar, jakim jest profilaktyka uniwersalna, będąca wzbogacaniem działań wychowawczych o treści profilaktyczne. Profilaktyka poprzez swoje 

działanie zapobiegawcze i korekcyjne tworzy warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego. 
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W Zespole Szkół nr 3 w Rybniku w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego realizowane są następujące programy profilaktyczne: 

 programy profilaktyki uniwersalnej: 

- „Ars, czyli jak dbać o miłość” – program rekomendowany (program opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną),  

- „Smak życia czyli debata o dopalaczach” (program przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii), 

 program profilaktyki zintegrowanej: 

- „Archipelag skarbów” – program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe 

Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii (opracowany przez Instytut 

Profilaktyki Zintegrowanej), 

 programy edukacyjne: 

- „Wybierz życie-pierwszy krok”, profilaktyka wirusa HPV oraz raka szyjki macicy (program opracowany przez Państwową Inspekcję              

Sanitarną), 

- „Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka” (program opracowany przez Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie), 

- „Podstępne WZW” dotyczący profilaktyki zakażeń HAV, HBV i HCV (program opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną), 

- „Znamię! Znam je? (program opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną). 
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II. SYLWETKA UCZNIA 

Naszym dążeniem jest przygotowanie uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz  

podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

 zna najnowsze rozwiązania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 jest samodzielny i kreatywny, 

 bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z zasobów dostępnych w sieci, 

 przejawia wartości patriotyczne. 

 

 

 

 



Strona 7 z 31 
 

II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOŁY 

 

Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku liczy 28 oddziałów (w tym 6 oddziałów szkoły podstawowej, 22 liceum). Łącznie uczęszcza  

do niej 584 uczniów (122 uczniów szkoły podstawowej, 458 licealistów). 

Kadra pedagogiczna jest doświadczona w pracy z dziećmi i młodzieżą. W szkole zatrudnieni są także specjaliści przygotowani do pracy  

z różnymi dysfunkcjami (pedagodzy specjalni, logopeda, terapeuta SI, terapeuta biofeedback, terapeuci pedagogiczni). W ofercie szkoły 

znajdują się liczne zajęcia pozalekcyjne: sportowe, plastyczne, wokalne, teatralne, dydaktyczno-wyrównawcze, terapeutyczne, kółka: 

fotograficzne, naukowe. 

 

a) Wyniki ankiety online dla uczniów szkoły podstawowej  - w ankiecie (załącznik nr 1) wzięły udział klasy 8a, 8b - 28 

uczniów. W wyniku oddziaływań diagnostycznych rozpoznano: 

 100% ankietowanych uczniów wie jak dbać o swoje zdrowie w czasie pandemii. 

 77% uczniów zdaje sobie sprawę z zagrożeń płynących z Internetu. 

 Żaden z badanych respondentów nie zadeklarował palenia papierosów oraz zażywania substancji psychoaktywnych. 

 Do picia alkoholu nie przyznał się nikt z ankietowanych uczniów. 

 90% uczniów dba o środowisko naturalne poprzez segregację odpadów, 20% uczniów ogranicza zużycie prądu i wody i ok. 10% uczniów 

zadeklarowało, że dba o środowisko poprzez wybór produktów ekologicznych. 

 85% ankietowanych uczniów nie odczuwa żadnych obaw w związku z rozpoczęciem nauki w formie stacjonarnej, (10% ankietowanych 

ma obawy związane z sytuacją związaną z pandemią - powrót do nauki zdalnej). 

 82% ankietowanych uczniów wyraża opinię, że ich relacje z rodzicami/opiekunami są bardzo dobre.  
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b) Wyniki ankiety online dla uczniów klas pierwszych liceum  - w ankiecie (załącznik nr 1) wzięły udział  klasy: IA, 

IB, IC, ID, IE,IF - 105 uczniów. W wyniku oddziaływań diagnostycznych rozpoznano: 

 100% ankietowanych uczniów wie jak dbać o swoje zdrowie w czasie pandemii. 

 81% ankietowanych zna zagrożenia płynące z Internetu. 

 35% uczniów deklaruje, że pali papierosy. 

 27%badanych przyznaje się do spożywania alkoholu. 

 5% uczniów przyznało, że miało kontakt z substancjami psychoaktywnymi. 

 90% uczniów dba o środowisko naturalne poprzez segregację odpadów, 20% uczniów ogranicza zużycie prądu i wody i ok. 10% 

uczniów zadeklarowało, że dba o środowisko poprzez wybór produktów ekologicznych. 

 Połowa ankietowanych uczniów nie odczuwa żadnych obaw w związku z rozpoczęciem nauki w nowej szkole (35% ankietowanych 

obawia się braku akceptacji ze strony rówieśników, natomiast 15% ankietowanych ma obawy związane z sytuacją związana  

z pandemią(powrót do nauki zdalnej). 

 76% ankietowanych uczniów wyraża opinię, że ich relacje z rodzicami/opiekunami są bardzo dobre. 

c)Wyniki ankiety online dla uczniów klas drugich i trzecich liceum - w ankiecie (załącznik nr 1) wzięły udział klasy: IIA, 

IIB, IIC, IIIAg, IIIBg, IIICg, IIIDg, IIIEg, IIIAsp, IIIBsp, IIICsp, IIIDsp, IIIEsp, IIIFsp - 175 uczniów z klasy. W wyniku oddziaływań 

diagnostycznych rozpoznano: 

 100% ankietowanych uczniów wie jak dbać o swoje zdrowie w czasie pandemii. 

 91% ankietowanych zna zagrożenia płynące z Internetu. 

 41% uczniów deklaruje, że pali papierosy 

 47%badanych przyznaje się do spożywania alkoholu, 8% uczniów przyznało, że miało kontakt z substancjami psychoaktywnymi 

 86% uczniów dba o środowisko naturalne poprzez segregację odpadów, 35% uczniów ogranicza zużycie prądu i wody i ok. 15% 

uczniów zadeklarowało, że dba o środowisko poprzez wybór produktów ekologicznych. 
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 Większość ankietowanych uczniów obawia się, że nie poradzi sobie z nauką po zdalnym nauczaniu ok. 60% (ok. 15% ma obawy 

związane z kontaktami rówieśniczymi, 10% obawia się powrotu do zdalnego nauczania). 

 70% ankietowanych uczniów wyraża opinię, że ich relacje z rodzicami są bardzo dobre.  

 

Zasadniczym celem przeprowadzonych badań była diagnoza środowiska szkolnego. Z zebranego w toku przeprowadzonych badań materiału, 

dodatkowej jego analizy, wyników ewaluacji programu wynika szereg wniosków. Na podstawie zebranego materiału można wysnuć następujące 

spostrzeżenia: 

 Znacząca większość uczniów klas licealnych i szkoły podstawowej wie jak dbać o swoje zdrowie w czasie pandemii.  

 Uczniowie klas licealnych wiedzą jak bezpiecznie korzystać z Internetu, natomiast w szkole podstawowej należy więcej uwagi poświecić 

temu zagadnieniu. 

  36% ankietowanych uczniów w liceum przyznało się do palenia papierosów, 37% do spożywania alkoholu i 6% do kontaktu ze środkami 

psychoaktywnymi. 

 Żaden z badanych respondentów w szkole podstawowej nie zadeklarował palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania substancji 

psychoaktywnych. 

 Znacząca większość uczniów segreguje odpady i dba o środowisko naturalne, wybierając produkty ekologiczne. 

 85% ankietowanych uczniów szkoły podstawowej nie przejawia zaniepokojenia w związku z rozpoczęciem nauki w formie stacjonarnej. 

 Nikt z uczniów klas I liceum nie odczuwa obaw w związku z rozpoczęciem nauki w nowej szkole. 

 Większość ankietowanych uczniów w klasach liceum obawia się, że nie poradzi sobie z nauką po zdalnym nauczaniu ok. 60% 

 3/4 ankietowanych uczniów, uważa że ma bardzo dobre relacje z rodzicami/opiekunami i czują się akceptowani w środowisku 

rodzinnym. 
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W bieżącym roku szkolnym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne w następujących obszarach: 

1. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – cyberprzemoc. 

2. Profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz substancji psychoaktywnych). 

3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz dbałość o zdrowie (profilaktyka nowotworów). 

4. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej poprzez rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

6. Rozwijanie edukacji klasycznej - poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

 

IV. CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO: 

 wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka; 

 zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia oraz podejmowanie zachowań 

prozdrowotnych własnych; 

 stwarzanie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka; 

 budowanie postawy prospołecznej i tolerancji; 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości; 

 wzmacnianie wśród uczniów więzi ze społecznością szkolną oraz lokalną; 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole; 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów; 

 kształtowanie umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych 

emocji; 

 wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole; 

 przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz obywatelskich; 

 kształtowanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej; 
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 kształtowanie szacunku do środowiska przyrodniczego i nawyków proekologicznych; 

 przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych; 

 upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 

nadzwyczajnych – w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

 doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą; 

 wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych; 

 eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia. 

V.   OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO: 

 Obszar I: Działalność diagnostyczna 

 Obszar II: Promocja zdrowia 

 Obszar III: Stymulowanie rozwoju uczniów 

 Obszar IV: Wychowanie prorodzinne 

 Obszar V: Wychowanie do wartości 

 Obszar VI: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

 Obszar VII: Szacunek do środowiska przyrodniczego 

 Obszar VIII: Zachowania ryzykowne i inne przejawy demoralizacji 

 Obszar IX: Nałogi i uzależnienia 
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VI. TREŚCI PROGRAMOWE 

 

OBSZAR ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 

1. Działalność 

diagnostyczna. 

Rozpoznanie potrzeb 

uczniów. 

Diagnoza czynników 

chroniących oraz 

czynników ryzyka 

występujących 

w środowisku 

szkolnym. 

 

1. Analiza dokumentów szkolnych. 

2. Rozmowy z wychowawcami, rodzicami, uczniami. 

3. Badanie ankietowe dotyczące potrzeb i oczekiwań. 

4. Rozpoznawanie warunków życia rodzin uczniów. 

5. Wnikliwa obserwacja uczniów. 

6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia w 

zakresie określenia potrzeb wychowawczo-profilaktycznych. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

specjaliści, 

pielęgniarka szkolna 

2. Promocja 

zdrowia. 

Promocja zdrowego 

stylu życia. 

 

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców 

w zakresie promocji zdrowia. 

2. Zapewnienie uczniom zajęć rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia, promujących zdrowy styl życia. 

3. Udział społeczności szkolnej w lokalnych akcjach promujących 

zdrowy styl życia. 

4. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w różnej formie lub 

rozmów mających na celu: 

 uświadomienie wychowankom rozległości pojęcia zdrowia 

oraz zależności między określonymi zachowaniami 

a zdrowiem, 

 kształtowanie postaw dbałości o równowagę i harmonię 

psychiczną oraz o własny organizm, 

 uczenie sposobów zdrowego i aktywnego 

zagospodarowywania czasu wolnego,  

 uświadomienie młodym ludziom zagrożeń dla zdrowia, 

wynikających z wczesnego używania alkoholu, palenia 

papierosów, zażywania dopalaczy i innych substancji 

psychoaktywnych, 

 rozwijanie samoświadomości własnych emocji i uczuć, 

Dyrektor, 

nauczyciele,  

Specjaliści, 

pielęgniarka szkolna. 
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 kształtowanie umiejętności nazywania przeżywanych emocji, 

 pobudzanie do znajdowania dróg rozwiązań trudnych sytuacji, 

 uświadamianie sposobów radzenia sobie z przykrymi 

emocjami oraz roli, jaką mogą tu odegrać inni ludzie, 

 kształtowanie postawy asertywnej, 

 radzenie sobie z problemami okresu dojrzewania. 

5. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej. 

Promocja zdrowego 

odżywania. 

1. Realizowanie na zajęciach lekcyjnych, wychowawczych, 

profilaktycznych i terapeutycznych tematyki związanej z 

racjonalnym odżywianiem się. 

2. Zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia  – zaburzenia odżywiania 

(anoreksja, bulimia). 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści, 

pielęgniarka szkolna, 

 

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy szkolnej. 

1. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć 

szkolnych. 

2. Aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw. 

3. Zapoznanie uczniów z przepisami BHP i drogą ewakuacyjną. 

4. Prowadzenie zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa. 

5. Pogadanki lub zajęcia dotyczące higieny w tym dostosowania 

stroju do pogody. 

6. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. 

7. Prelekcje dla rodziców. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści, 

pielęgniarka szkolna. 

Profilaktyka 

chorób zakaźnych. 

1. Dostarczanie uczniom informacji na temat istoty chorób 

zakaźnych, sposobów zapobiegania zakażeniom oraz możliwości 

leczenia. 

2. Uświadamianie młodzieży ryzykownych zachowań,  

sprzyjających rozprzestrzenianiu się chorób. 

3. Jak chronić się przed zakażeniem wirusami w czasie panującej 

pandemii-COVID-19? 

 

Pielęgniarka szkolna, 

nauczyciele, 

pedagog. 
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4. Przeprowadzenie w klasach zajęć profilaktycznych lub 

pogadanek. 

5. Konkursy profilaktyczne z zakresu wiedzy na temat chorób 

zakaźnych. 

3. Stymulowanie 

rozwoju uczniów. 

Praca z uczniem 

zdolnym. 
 

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia 

zdolnego. 

2. Możliwość indywidualnego toku nauczania i programu 

nauczania.  

3. Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych.  

4. Prowadzenie kół zainteresowań.  

5. Indywidualizacja pracy na lekcji. 

6. Angażowanie uczniów zdolnych do pomocy koleżeńskiej  

w nauce.  

7. Konsultacje indywidualne. 

8. Dodatkowe zajęcia z uczniem zdolnym w ramach projektów. 

9. Wskazywanie dróg rozwoju celem optymalnego wykorzystania 

swoich zdolności i umiejętności. 

10. Organizowanie zajęć z profesjonalistami. 

11. Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

Praca z uczniem 

mającym trudności  

w nauce. 

1. Rozpoznawanie przyczyn trudności szkolnych. 

2. Objęcie ucznia z trudnościami edukacyjnymi pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Prowadzenie zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych. 

4. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

5. Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb 

ucznia. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej.  

7. Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój ucznia w ramach 

projektów. 

8. Indywidualna opieka pedagoga bądź nauczyciela danego 

przedmiotu. 

9. Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia. 

10. Wskazywanie dróg rozwoju celem optymalnego wykorzystania 

swoich zdolności i umiejętności. 

 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 



Strona 15 z 31 
 

 

Praca z uczniem 

niepełnosprawnym. 

1. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb 

ucznia. 

3. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. 

4. Indywidualna opieka pedagoga szkolnego. 

5. Zintegrowanie zespołu klasowego z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia. 

7. Wskazywanie dróg rozwoju celem optymalnego wykorzystania 

swoich zdolności i umiejętności. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

Praca z uczniem 

z zaburzeniami mowy. 

1. Organizowanie zajęć z logopedą. 

2. Wspomaganie pracy logopedycznej na zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

logopeda, pedagog,  

Rozwój kultury 

fizycznej. 

1. Dostosowanie zajęć wychowania fizycznego do potrzeb  

i możliwości uczniów. 

2. Działalność kół sportowych. 

3. Organizowanie zawodów sportowych. 

4. Wycieczki promujące aktywny wypoczynek. 

Dyrektor, nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy,  

Planowanie rozwoju 

osobistego i 

zawodowego uczniów. 

1. Zajęcia z preorientacji zawodowej dla uczniów gimnazjum i VIII 

klas szkoły podstawowej. 

2. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. 

3. Przekazanie uczniom informacji na temat możliwości 

wykorzystania wiedzy z danego przedmiotu w rozwoju 

zawodowym. 

4. Wycieczki z zakresu preorientacji zawodowej. 

5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

6. Indywidualne poradnictwo. 

7. Tablica informacyjna o zawodach i kierunkach kształcenia. 

8. Udział w Targach Edukacyjnych. 

9. Zapoznanie uczniów ze szkołami ponadpodstawowymi w 

regionie. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele doradca 

zawodowy, 

specjaliści 

Kształtowanie 

świadomości 

1. Lekcje biblioteczne. 

2. Konkursy czytelnicze 

Bibliotekarze, 

wychowawcy, 
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czytelniczej.  

 

 

 

nauczyciele. 

4. Wychowanie 

prorodzinne. 

Wdrażanie do 

aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

rodzinnym, wyrabianie 

odpowiedzialności za 

powierzone obowiązki, 

wzmocnienie 

prawidłowych relacji 

młodego człowieka 

z członkami rodziny. 

1. Lekcje wychowania do życia w rodzinie. 

2. Lekcje wychowawcze. 

3. Lekcje języka polskiego (wzorce w literaturze, filmie, teatrze, 

sztuce). 

4. Lekcje plastyki  (wykonywanie prac plastycznych o tematyce 

rodzinnej, np. drzewo genealogiczne, prace o tematyce 

świątecznej. 

5. Doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów i 

rodziców. 

6. Rozmowy z wychowawcą świetlicy. 

7. Współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia. 

8. Konkursy o tematyce prorodzinnej. 

9. Imprezy okolicznościowe (kalendarz uroczystości szkolnych 

załącznik numer 2) 

 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści. 

5. Wychowanie 

do wartości. 

Kształtowanie własnej 

moralności poprzez 

umiejętność: 

rozróżniania dobra i 

zła, dokonywania 

dobrych wyborów, 

umiejętność oceny 

własnych zachowań. 

1. Lekcje wychowawcze podejmujące tematykę wartości. 

2. Interwencje wychowawcze. 

3. Opiniowanie i samoocena zachowania. 

4. Rozmowy dyscyplinujące/ protokołowane. 

5. Pogadanki z uczniami dotyczące szacunku do innych osób. 

6. Ocenianie zachowania uczniów zgodnie z WO. 

7. Podejmowanie podczas pracy z uczniem tematyki savoir vivre. 

8. Egzekwowanie zgodnego ze statutem szkoły wyglądu ucznia. 

9. Rozmowy z uczniami wskazujące konsekwencje ich zachowania. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

specjaliści. 

Dbałość o rozwój 

duchowy. 

1. Udział w zajęciach religii/etyki. 

2. Umożliwienie uczniom udziału w wydarzeniach związanych z 

tradycją chrześcijańską (Rekolekcje Wielkopostne, jasełka, 

wigilijni klasowe). 

3. Współpraca z lokalnymi parafiami (zbiórka charytatywna, 

koncert kolędowy, przedstawienia teatralne, bierzmowanie). 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

katecheci. 
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4. Wyjścia do kina teatru, muzeum, wystawy. 

5. Spotkania uczniów z ciekawymi ludźmi. 

6. Propagowanie autorytetów moralnych. 

7. Wycieczki klasowe. 

8. Działalność charytatywna i wolontaryjna. 

 

 Aktywne korzystanie 

z dóbr kultury. 

1. Zapoznanie uczniów na lekcjach polskiego, religii, plastyki z 

tekstami, dziełami sztuki należącymi do regionalnej, narodowej  

i europejskiej kultury. 

2. Wycieczki do muzeów, galerii, teatru, kina. 

3. Pisanie sprawozdań i recenzji z wydarzeń kulturalnych na stronę 

internetową szkoły lub portale społecznościowe oraz do kroniki 

szkolnej. 

4. Koła zainteresowań o charakterze artystycznym (wokalne, 

instrumentalne, teatralne, taneczne). 

5. Uroczystości szkolne, narodowe i religijne (kalendarz 

uroczystości szkolnych załącznik numer 2) 

6. Konkursy, wystawy, przedstawienia.   

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

katecheci, 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

bibliotekarze, 

administrator strony 

internetowej szkoły. 

6. Wychowanie 

patriotyczne 

i obywatelskie. 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do:  

 narodu 

 państwa, 

 społeczności 

europejskiej. 

1. Apele i akademie,  inscenizacje  utworów literackich, spektakle 

teatralne o tematyce patriotycznej. 

2. Wycieczki propagujące charakterystyczne miejsca i regiony 

Polski. 

3. Zajęcia umuzykalniające – muzyka poważna, ludowa z różnych 

regionów Polski. 

4. Ukazywanie sylwetek wielkich Polaków (uczonych, artystów, 

polityków, żołnierzy). 

5. Lekcje, pogadanki na temat symboli narodowych, uroczystości 

państwowych. 

6. Gazetki tematyczne. 

7. Lekcje muzealne, biblioteczne. 

8. Warsztaty i projekty edukacyjne. 

9. Prelekcje i debaty o tematyce patriotycznej, 

10. Spoty, kampanie społeczne, happeningi. 

11. Podejmowanie tematyki wartości, poglądów, praw i obowiązków 

obywatela oraz miejsca Polaka w Europie. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

bibliotekarze, 

Samorząd 

Uczniowski. 
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12. Lekcje wychowawcze dotyczące praw człowieka, praw dziecka, 

znajomości instytucji państwa demokratycznego. 

13. Omawianie materiałów  prasowych, tekstów literackich  

i historycznych. 

14. Konkursy wiedzy o Polsce. 

15. Udział młodzieży w językowych wymianach uczniowskich, 

projektach edukacyjnych. 

 

Uczenie 

odpowiedzialnego 

i skutecznego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

1. Działalność Samorządu Uczniowskiego. 

2. Działalność Szkolnego Klub Wolontariatu. 

Dyrektor, 

opiekunowie SU. 

Rozwijanie więzi 

z własnym miastem 

i regionem. 

1. Prowadzenie zajęć (w różnej formie) lub wprowadzanie 

elementów edukacji regionalnej na temat: 

 zasłużonych osób wywodzących się z  regionu, 

 nazwy i położenie ulic, 

 interesujące i znaczące dla miasta i regionu miejsca, 

 pomników przyrody i zabytków architektury, 

 ukształtowania najbliższego terenu, 

 gwary, legend, zwyczajów i kultury śląskiej. 

2. Organizowanie wycieczek regionalnych. 

3. Spotkania z ciekawymi ludźmi (interaktywne wykłady, warsztaty 

geograficzne, historyczne, muzyczne itp.). 

4. Udział w miejskich imprezach. 

5. Organizacja/udział w festynach. 

6. Konkursy o tematyce śląskiej. 

7. Spoty, kampanie społeczne, happeningi. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

Samorząd 

Uczniowski, 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

bibliotekarze. 

7. Szacunek 

do środowiska 

przyrodniczego. 

Propagowanie postaw 

proekologicznych. 

1. Prowadzenie zajęć (w różnej formie) lub wprowadzanie 

elementów edukacji przyrodniczej i ekologicznej celem: 

 rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą, 

 uświadomienia odpowiedzialności za stan środowiska  

w najbliższej okolicy, 

 dostrzegania zmian zachodzących w otaczającym środowisku 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści. 
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oraz ich wartościowania, 

 ukazywania możliwości współdziałania na rzecz ochrony 

środowiska, 

 przekazywania podstawowej wiedzy o ruchach 

proekologicznych, 

 zapoznania z prasą o tematyce ekologicznej, 

 obserwacji pod kątem oceny aktualnego stanu środowiska, 

 poznania niekorzystnych skutków ingerencji człowieka  

w środowisko przyrodnicze, 

 kształtowania nawyków ekologicznego życia we własnym 

domu i poza nim, 

 ukazania zależności pomiędzy działalnością człowieka,  

a środowiskiem naturalnym w różnych strefach 

krajobrazowych, 

 kształtowania ekologicznej świadomości: charakterystyczne 

ukształtowanie terenu, czynniki wywierające negatywny 

wpływ na środowisko. 

2. Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę  

i zapobieganie dewastacji środowiska (zbiórka surowców, 

dokarmianie ptaków zimą, udział w akcji Sprzątanie Świata, 

obchody Dnia Ziemi, apele, segregacja odpadów na terenie 

szkoły). 

3. Organizowanie lekcji terenowych, wycieczek. 

4. Konkursy plastyczne, fotograficzne, wiedzy ekologicznej  

i przyrodniczej. 

5. Projekty edukacyjne. 

6. Spoty, kampanie społeczne, happeningi. 

 

 

8. Zachowania 

ryzykowne i inne 

przejawy 

demoralizacji. 

Podjęcie działań 

zmierzających 

do wyeliminowania 

wśród uczniów 

przemocy i zachowań 

1. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy 

przejaw agresji i przemocy na terenie szkoły i poza nią (także na 

portalach społecznościowych) i systematyczne i konsekwentne 

reagowanie zgodnie z WO. 

2. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie w w/w 

Dyrektor,  

wychowawcy,  

nauczyciele,  

pedagog, rodzice, 

specjaliści, samorząd 
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agresywnych. 

 

sytuacjach. 

3. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, pogadanek lub rozmów 

interwencyjnych bezpośrednio z uczniami w ramach godzin 

wychowawczych i innych przedmiotów oraz spotkań z 

pedagogiem lub innymi specjalistami, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na: 

 uświadomienie uczniom zjawiska agresji i przemocy, 

 rozwijanie przez dzieci i młodzież samoświadomości 

własnych emocji 

i uczuć, 

 rozwijanie rozumienia źródeł zachowań agresywnych i ich 

skutków osobistych i społecznych, 

 uczenie sposobów przeciwstawiania się agresywnym 

zachowaniom kolegów, 

 ukazywanie i ćwiczenie zachowań alternatywnych 

w sytuacjach wyzwalających agresję i przemoc, 

 kształtowanie krytycyzmu wobec kulturowych „krzyków 

mody”, 

 wzmacnianie umiejętności świadomej rezygnacji z obcowania 

z przemocą w kulturze, sztuce i mediach, 

 kształtowanie umiejętności bezpiecznego kibicowania, 

 tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi 

z innymi, 

 uczenie tolerancji i szacunku dla odmiennego zdania, 

wyznania i światopoglądu kolegów, 

 udzielanie wskazówek  do znajdywania dróg rozwiązań 

trudnych sytuacji, 

 ukazanie znaczenia presji grupy, 

 asertywność, 

 utrwalanie pożądanego zachowania i nadawania komunikatów 

w stosunkach interpersonalnych, 

 poznanie zasad poprawnej komunikacji, 

 uświadomienie uczniom barier komunikacyjnych, 

 kształtowanie tolerancji wobec innych i ich „inności”, 

uczniowski. 
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 kształtowanie umiejętności wczuwania się w przeżycia innych 

osób, 

 uświadamianie wychowankom roli i znaczenia pozytywnego 

autorytetu, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

 kształtowanie umiejętności świadomej rezygnacji z używania 

wulgaryzmów w kontaktach interpersonalnych, 

 wskazywanie uczniom sposobów niesienia pomocy ofiarom 

zachowań agresywnych. 

4. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej: 

 uświadamianie rodzicom problemu, 

 wspólne szukanie przyczyn, 

 uczulenie rodziców na skutki zachowań agresywnych, 

 utrzymywanie kontaktu z rodzicami, powiadamianie ich 

o wszelkich aktach agresji, 

 poradnictwo dla rodziców. 

5. Wypracowywanie indywidualnych metod pracy z dzieckiem 

agresywnym, niesienie pomocy ofiarom przemocy i agresji. 

6. Współpraca z Policją i Sądem dla Nieletnich, poradniami 

specjalistycznymi. 

 

 Podjęcie działań 

zmierzających do 

wyeliminowania wśród 

uczniów aktów 

dewastacji, kradzieży. 

1. Reagowanie wszystkich pracowników szkoły na każdy przejaw 

dewastacji na terenie szkoły i poza nią. 

2. Uświadamianie konieczności poszanowania mienia szkolnego. 

3. Uczulenie uczniów na reagowanie w sytuacjach niszczenia 

mienia szkolnego. 

4. Zacieśnienie współpracy pomiędzy RP a społecznością 

uczniowską. 

5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty 

dewastacji zgodnie z WO. 

6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach godzin 

wychowawczych i innych przedmiotów oraz spotkań ze 

specjalistami ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 

 wyrabianie potrzeby przebywania w czystym i estetycznym 

Dyrektor,  

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pracownicy obsługi, 

pedagog, rodzice, 

specjaliści, samorząd 

uczniowski. 
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miejscu, 

 rozwijanie u uczniów świadomości konieczności 

poszanowania sprzętów i przedmiotów szkolnych, 

 rozumienie potrzeby szanowania mienia szkolnego, 

 uczenie sposobów przeciwstawiania się dewastacji, 

 kształtowanie krytycyzmu wobec zachowania osób 

niszczących mienie szkolne. 

7. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej: 

 uświadomienie rodzicom problemu, 

 wspólne szukanie przyczyn zachowań, które prowadzą do 

dewastacji, 

 uświadomienie rodzicom odpowiedzialności za szkody, które 

są wyrządzane przez ich dzieci. 

8. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami, powiadamianie o wszelkich 

aktach dewastacji. 

9. Współpraca z Policją. 

 

 Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom uczniów, 

związanym z dostępem 

do Internetu, 

korzystaniem z portali 

społecznościowych 

i z telefonów 

komórkowych oraz 

innych urządzeń 

multimedialnych. 

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców 

w zakresie przeciwdziałania  ryzykownym zachowaniom 

uczniów związanym z dostępem do Internetu oraz korzystaniem 

z portali społecznościowych i z telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń multimedialnych. 

2. Reagowanie wszystkich pracowników szkoły na każdy przejaw 

niewłaściwego korzystania z urządzeń multimedialnych. 

3. Uczulenie podopiecznych na wczesne reagowanie 

w w/w sytuacjach. 

4. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na wszelkie akty 

cyberprzemocy i niewłaściwego korzystania z urządzeń 

multimedialnych zgodnie z WZO. 

5. Prowadzenie zajęć profilaktycznych bezpośrednio z dziećmi 

w ramach godzin wychowawczych i pozostałych lekcji oraz 

spotkań ze specjalistami ze zwróceniem szczególnej uwagi na:  

 wyjaśnienie zjawiska cyberprzemocy oraz niewłaściwego 

korzystania z urządzeń multimedialnych, 

 kwestię ustalania sprawców wykroczeń związanych z 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

pedagog, 

wychowawcy oraz 

inni specjaliści. 
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korzystaniem z sieci telefonii komórkowej oraz Internetu, 

 uświadamianie uczniom konsekwencji prawnych 

wynikających z niewłaściwego korzystania z urządzeń 

multimedialnych oraz Internetu, 

 bezpieczeństwo w sieci, 

 uczenie sposobów przeciwstawiania się cyberprzemocy, 

 uświadamianie uczniom o konieczności zgłoszenia 

problemu, 

 informowanie uczniów o możliwych formach pomocy, 

 uczenie tolerancji i szacunku dla odmiennego zdania, 

wyznania i światopoglądu kolegów.  

 kształtowanie krytycyzmu wobec kulturowych „krzyków 

mody”, 

 netykietę. 

6. Działania mediacyjne i warsztaty dla młodzieży. 

7. Współpraca z rodzicami w zakresie profilaktyki domowej. 

 uświadomienie rodzicom problemu, 

 uświadamianie rodzicom konsekwencji prawnych 

cyberprzemocy, 

 poradnictwo indywidualne. 

9. Nałogi  

i uzależnienia. 

Przeciwdziałanie 

paleniu papierosów i 

piciu napojów 

alkoholowych, 

profilaktyka 

antynarkotykowa. 

Przeciwdziałanie 

zjawisku zażywania 

dopalaczy i innych 

substancji 

psychoaktywnych. 

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców 

w zakresie profilaktyki uzależnień.  

2. Wykrywanie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności. 

3. Reagowanie wszystkich pracowników placówki na każdy sygnał 

o posiadaniu lub zażywaniu środków psychoaktywnych przez 

dzieci poprzez uruchomienie procedur bezpieczeństwa Zespołu 

Szkół nr 3 w Rybniku. 

4. Uczulenie uczniów na wczesne reagowanie w w/w sytuacjach. 

5. Systematyczne i konsekwentne reagowanie na zachowanie 

ryzykowane zgodnie z WZO. 

6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na: 

 zapoznanie uczniów z pojęciem i istotą uzależnienia, 

 uświadomienie skutków palenia i picia alkoholu,  

Dyrektor,  

wychowawcy,  

nauczyciele,  

pedagog, rodzice, 

specjaliści, samorząd 

uczniowski, 

pracownicy obsługi. 
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 uświadomienie zgubnego wpływu narkotyków, dopalaczy 

oraz innych środków psychoaktywnych na życie młodych 

osób, 

 informowanie uczniów o możliwych formach pomocy, 

 uświadamianie uczniom o konieczności zgłoszenia problemu, 

 kształtowanie asertywności, 

 kształtowanie krytycyzmu wobec kulturowych „krzyków 

mody” i prostowanie obiegowo przyjętych opinii na tematy 

związane z tego typu uzależnieniami, 

 kształtowanie krytycyzmu wobec reklam tytoniu i alkoholu, 

 kształtowanie empatii i niesienia pomocy osobom 

uzależnionym, 

 kształtowanie odpowiedzialności za własne działania. 

7. Praca terapeutyczna: 

 budowanie u ucznia pozytywnej samooceny, 

 uświadamianie dzieciom ich mocnych stron, zainteresowań, 

 kształtowanie empatii oraz umiejętności radzenia sobie 

z przykrymi emocjami, 

 zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa 

i akceptacji, 

 pobudzanie motywacji do własnego rozwoju. 

8. Współpraca z rodzicami w zakresie problemu: 

 wspólne szukanie przyczyn, 

 uczulenie rodziców na skutki inicjacji tytoniowej, alkoholowej 

i narkotycznej, 

 prowadzenie pogadanek na temat negatywnych skutków 

zażywania narkotyków oraz innych substancji 

psychoaktywnych (np. dopalaczy), 

 szkolenia prowadzone przez specjalistów, 

 poradnictwo indywidualne. 

9. Współpraca z Policją, Sądem Rodzinnym i Poradniami 

Specjalistycznymi. 

10. Konkursy profilaktyczne. 

 

 

 



Strona 25 z 31 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

behawioralnym 

(od komputera 

i innych urządzeń 

multimedialnych, 

jedzenia, hazardu itp.) 

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców 

w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych. 

2. Wykrywanie osób z grupy podwyższonego ryzyka. 

3. Dostarczenie podopiecznym bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. 

4. Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. 

5. Poradnictwo indywidualne. 

6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych bezpośrednio z uczniami 

w ramach godzin wychowawczych, warsztatów ze specjalistami 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 

 zapoznanie uczniów z pojęciem i istotą uzależnienia 

behawioralnego (od komputera i innych urządzeń 

multimedialnych, telewizji, hazardu, gier itp.), w tym zaburzeń 

odżywiania (anoreksja, bulimia), 

 uczenie umiejętności wyboru programów telewizyjnych. 

7. Współpraca z rodzicami: 

 uświadomienie problemu, 

 uczulenie na wczesne objawy uzależnienia, 

 szkolenia prowadzone przez specjalistów, 

 poradnictwo indywidualne. 

8. Współpraca z Poradniami Specjalistycznymi. 

9. Konkursy profilaktyczne. 

 

 

Dyrektor,  

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog, rodzice, 

specjaliści. 
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VII. PROPOZYCJE TEMATÓW DO ZREALIZOWANIA PODCZAS GODZIN WYCHOWAWCZYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 (załącznik numer 3) 

 

VIII. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji  

i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja może być przeprowadzona między innymi poprzez: 

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian; 

 obserwację postępów w nauce; 

 zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne (analiza frekwencji); 

 analizę dokumentacji; 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; 

 rozmowy z rodzicami; 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie pod koniec roku szkolnego przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

powołany przez Dyrektora Szkoły. Zadaniem Zespołu będzie opracowanie wyników ewaluacji oraz przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej.  

 

Opracował: Zespół ds. Profilaktyki: mgr Nadia Pogodzińska, 

                                                                                                                                                                                               mgr Katarzyna Potyra, 

                                                                                                                                                                                              mgr Anna Rusnarczyk, 
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Spis załączników 

 

Załącznik numer 1 – Kwestionariusz ankiety. 

Załącznik numer 2 – Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022. 

Załącznik numer 3 – Propozycje tematów do zrealizowania podczas godzin wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. 
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Załącznik nr 1 

Ankieta dla ucznia dotycząca Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Drogi uczniu, celem ankiety jest zebranie informacji o występujących zagrożeniach w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym. Ankieta jest 

anonimowa. Przeczytaj uważnie i zakreśl wybrane odpowiedzi. Prosimy Cię o szczerość. Będzie ona analizowana jedynie w sposób statystyczny. 

 

1. Czy wiesz jak dbać o zdrowie w czasie pandemii? 

 

 

2. Czy znasz zagrożenia płynące z Internetu? 

Tak 

 

Nie 

3. Czy kiedykolwiek paliłaś/paliłeś papierosy, e-papierosy?  

Tak 

 

Nie 

4. Czy kiedykolwiek piłaś/piłeś alkohol (piwo, wódka, wino, itp.)? 

Tak 

 

Nie 

5. Czy kiedykolwiek zażywałaś/zażywałeś narkotyki/dopalacze? 

Tak Nie 

6.Jak dbasz o środowisko naturalne? 

o segregujesz odpady 

o ograniczasz zużycie prądu, wody, itp. 

o wybierasz produkty ekologiczne 

o ……………………………………………………… 

 

7. Czy masz obawy związane z powrotem do szkoły? Jeśli tak, to wymień jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8.Czy czujesz się rozumiany i akceptowany w środowisku rodzinnym? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2021/2022 

 
 

Impreza 

 

Termin 

 

Pasowanie na ucznia wrzesień 

Święto Kropki klasy 1 – 3 SP 

Cykliczne wyjścia na MAF (LO) 

Dzień Chłopaka 1 – 3 SP 

Otrzęsiny klas I LO  październik 

Dzień Papieski 

DEN 

Dzień Języków Obcych  (SP, LO) 

Dzień tabliczki mnożenia (dla SP) 

Dzień Patrona szkoły – konkurs o J.Kukuczce 

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas 4 i 8 SP 

Dyktando z języka angielskiego  

Konkurs Szkolny „Tadeusz Różewicz. 

Pro memoria” 

Święto dyni 

Konkurs historyczny dla klas 8 SP „Znaj znak” listopad 

Olimpiada Języka Angielskiego 

Szkolny Konkurs Ortograficzny  

Dzień postaci z bajek 

Andrzejki 

Międzynarodowy konkurs informatyczny BÓBR 

Próbny egzamin ósmoklasisty 

Konkurs Kaligraficzny 

Mikołajki grudzień 

Czapka Św. Mikołaja 

Konkurs z okazji 40. rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

Konkurs czytania w j. angielskim – teksty świąteczne 

Dzień Osób Niepełnosprawnych 

Międzynarodowa Wigilia 

Turniej Absolwenta 

Akademia Bożonarodzeniowa 
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Jasełka 

Dzień łamigłówki i składanki matematycznej  styczeń 

Konkurs Filmowy - WHO IS EURUS?  

Konkurs Języka Angielskiego dla LO „ English Galore” 

Próbny egzamin maturalny z j.polskiego 

Dzień Babci i Dziadka 

Szkolny Konkurs Ortograficzny (SP)  luty 

Bal Karnawałowy 1-4 SP 

Walentynki  

Konkurs  ”LOVE POEM” - wiersze o miłości w j.angielskim 

Szkolny konkurs dziennikarski 

Turniej halowy w celu naboru uczniów do klas sportowych  (otwarcie nowej hali) 

Dzień liczby Pi marzec 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szkolny  

Konkurs szkolny o świętym Patryku dla uczniów klas  4 i 8 SP i I LO 

Dzień Otwarty szkoły 

Dzień Czytania Dzieł Literatury Polskiej i Światowej dla SP i wybranych klas LO 

Dzień promocji zdrowia 

Rekolekcje Wielkopostne  

Konkurs Kulturowy Krajów Niemieckojęzycznych 

Projekt „Fenomeny kultury” 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny (LO) 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny (SP) 

Rybnik na starej fotografii – konkurs plastyczny dla SP i LO kwiecień 

Let's chat today – wirtualne spotkanie z rówieśnikami innych krajów 

Konkurs o krajach anglojęzycznych - Australia 

The big challange 

Dzień Ziemi 

Zakończenie klas maturalnych 

Finał XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 

Klasówka Powstańcza - Konkurs wiedzy o powstaniach śląskich z okazji 100-lecia 

plebiscytu i III powstania śląskiego 

Treningi otwarte dla kandydatów do klas sportowych  

Dzień rodziny maj 

Maj Miesiącem Książki 

Ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo młodzieży: „Jak nie czytam, jak 

czytam” 
czerwiec 

Festyn szkolny 

Szkolny dzień sportu  

Zakończenie klas 8 
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Załącznik nr 3 

PROPOZYCJE TEMATÓW DO ZREALIZOWANIA PODCZAS GODZIN WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

1. Zapoznanie z obowiązkami i prawami uczniów zawartymi w Statucie Szkoły i Wewnętrznym Ocenianiem oraz zasadami BHP.  

2. Życie klasy i szkoły – zapoznanie z planem pracy na rok szkolny 2021/2022 

3. Święto Edukacji Narodowej.  

4. Jerzy Kukuczka - patron mojej szkoły. 

5. Bezpieczeństwo na terenie szkoły. Omówienie zasad BHP oraz planu ewakuacyjnego. 

6. Doceńmy siebie –wzmacnianie poczucia własnej wartości.  

7. Akcentowanie swoich silnych stron i dostrzeganie ograniczeń.  
8. Wpływ odżywiania na zdrowie i samopoczucie (profilaktyka nowotworów). 

9. Zdrowe odżywianie a zaburzenia odżywiania się. 

10. Bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. 

11. Komunikacja w sieci – umiejętność porozumiewania się bez wulgaryzmów. 

12. Złość, agresja, przemoc. Jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać. 

13. Życzliwość i szacunek – podstawowe elementy kultury osobistej. 

14. Współpraca i pomoc koleżeńska w klasie. 

15. Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka. 

16. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

17. Kultura na co dzień – słowo, gest, ubiór. 

18. Savoir vivre – uczymy się dobrych manier. 

19. Tolerancja i szacunek do drugiego człowieka – można różnić się pozytywnie. 
20. Problemy ekologiczne naszego regionu. 

21. Jak aktywnie uczestniczyć w ochronie przyrody. 

22. Sposoby efektywnego uczenia się. 

23. Czynniki ryzyka we współczesnym świecie. 

24. Niebezpieczne nałogi – nikotyna, alkohol, narkotyki. 

25. Zagrożenia związane z zażywaniem dopalaczy. 

26. Napoje energetyzujące. Co wiemy na ich temat? 

27. Mam problem, gdzie szukać pomocy? Osoby, instytucje, organizacje. 

28. Pozytywne sposoby radzenia sobie ze stresem. 

29. „Więcej jest szczęścia w dawaniu niż braniu” – praca wolontariusza. 

30. Bezpieczne wakacje – przypomnienie zasad bezpieczeństwa. 

 


