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ZADANIA I FORMY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

1. Wypromowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia:  

 

Zadania  Przykładowe działania/ formy realizacji Odpowiedzialny 

Wdrożenie do 

higieny zdrowia 

fizycznego i 

psychicznego  

 

 

- promowanie dbałości o rozwój fizyczny i kondycję, kształtowanie nawyków aktywnego spędzania 

wolnego czasu - pogadanki, filmy, wycieczki, rajdy rowerowe, zawody, zajęcia pozalekcyjne o 

charakterze sportowym itp. 

- kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym utrwalanie nawyków higienicznych, dbania 

o czysty, schludny wygląd, uświadamianie zagrożeń związanych z popularnością piercingu i tatuowania 

ciała  

- ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się (otyłość, anoreksja, bulimia, używanie 

suplementów diety, sterydów, anabolików) - pogadanki, prelekcje, organizowanie DNIA ZDROWIA 

- zapewnianie uczniom możliwości zdrowego odżywiania się na terenie szkoły - monitoring szkolnego 

sklepiku – baru 

- poznawanie metod walki ze stresem - warsztaty 

- wdrażanie do profilaktyki np. raka piersi, chorób zakaźnych i chorób przenoszonych drogą płciową, 

w tym HIV/AIDS -  spotkania ze specjalistą, happeningi, konkursy, przygotowanie tematycznych gazetek 

wychowawcy 

nauczyciele WF 

 

wychowawcy 

nauczyciele WF 

higienistka 

zaproszony lekarz 

dietetyk 

 

 

pedagog 

zaproszeni 

lekarze, 

specjaliści 

pedagog 

nauczyciel 

biologii 

Uświadomienie 

szkodliwości 

nikotyny, 

alkoholu, 

środków 

- popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości nikotyny, alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych a także suplementów diet 

i leków używanych w celach innych niż medyczne, konsekwencji uzależnień od nikotyny i innych 

środków uzależniających, w tym dopalaczy, wskazywanie perspektyw zdrowego stylu życia - wdrażanie 

programów profilaktycznych we współpracy z CLU, KARAN, Centrum Profilaktyki Społecznej, 

specjaliści, 

psychoterapeuci z 

instytucji 

zewnętrznych 

zaproszeni goście 
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odurzających, 

substancji 

psychotropowyc

h, środków 

zastępczych, 

nowych 

substancji 

psychoaktywnyc

h a także 

suplementów 

diet i leków 

używanych w 

celach innych niż 

medyczne; 

wykształcenie 

umiejętności 

przeciwdziałania 

ww. 

zagrożeniom w 

celu 

ograniczenia 

zachowań 

ryzykownych; 

 

spotkania z ludźmi, którzy wyszli z uzależnienia, spotkania z grupami profilaktyczno - ewangelizującymi, 

np. "Wyrwani z niewoli", przeprowadzanie konkursów, akcji profilaktycznych, np. „Dzień bez papierosa” 

- kształtowanie postaw asertywnych w stosunku do środków uzależniających - warsztaty 

- popularyzacja wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej za np. prowadzenie pojazdów po spożyciu 

alkoholu, posiadanie narkotyków czy handel narkotykami lub m.in. za palenie w miejscach publicznych 

itp - współpraca z rodzicami i instytucjami zajmującymi się uzależnieniami, szkolenia dla rodziców 

i nauczycieli, spotkania z policjantem  

- podejmowanie działań interwencyjnych i organizacyjnych na terenie szkoły w walce z nikotynizmem 

młodzieży - dyżury nauczycieli, monitoring, stosowanie procedur postępowania w sytuacjach 

niewłaściwych  

pedagog 

wychowawcy klas 

Samorząd 

Uczniowski 

wychowawcy klas 

pedagog 

Policja 

nauczyciele 

pedagog 

wychowawcy 

dyrektor 

Wzmocnienie 

bezpieczeństwa 

uczniów, 

upowszechnianie 

- utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki - przeprowadzanie przeglądów i remontów, 

przestrzeganie zasad BHP na lekcji oraz w czasie przerw 

- zaznajamianie uczniów z przepisami BHP, zasadami zachowania się oraz konsekwencjami za 

nieprzestrzeganie szkolnych regulaminów 

dyrektor 

specjalista BHP 

pracownicy 

obsługi 
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wiedzy o 

bezpieczeństwie 

oraz 

kształtowanie 

właściwych 

postaw wobec 

zagrożeń i 

sytuacji 

nadzwyczajnych 

- upowszechnianie wiedzy o konsekwencjach dla młodych ludzi za popełnienie czynów karalnych - 

spotkania ze specjalistą ds. przestępczości nieletnich  

- dbanie o bezpieczne zachowania uczniów w budynku szkolnym; zabezpieczenie przed osobami 

z zewnątrz- dyżury nauczycieli, monitoring wizyjny, system kontroli wejść  

- stwarzanie warunków do bezpiecznego przechowywania swoich rzeczy - zapewnienie uczniom 

indywidualnych szafek, boksów szatniowych 

- zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń - 

zaznajamianie z drogami ewakuacyjnymi w szkole, procedurami na wypadek ewakuacji, reagowanie 

w sytuacjach trudnych zgodnie z procedurami, cykliczne przeprowadzanie próbnych ewakuacji, 

współpraca z Państwową Strażą Pożarną, z Policją 

- przypominanie o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach - przestrzeganie tych zasad podczas 

wyjść i wycieczek szkolnych 

- przypominanie zasad bezpiecznego wypoczynku, podróżowania, jazdy samochodem (w przypadku 

uczniów posiadających prawo jazdy), nawiązywania znajomości, zachowania nad wodą, w górach - 

pogadanki i prezentacje szczególnie przed feriami zimowymi i letnimi  

- kształtowanie postawy gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

- zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w sferze psychicznej i emocjonalnej - opieka pedagoga oraz pomoc 

psychologiczno- pedagogiczna 

- przeciwdziałanie agresji w szkole, kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności 

asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych  

- propagowanie wiedzy o sposobach radzenia sobie z emocjami - organizowanie warsztatów nt. 

komunikacji, wyrażania emocji, asertywności, trening umiejętności psychospołecznych (warsztaty z 

psychologiem) 

nauczyciele 

dyrektor 

Policja 

wychowawcy 

nauczyciel EDB 

dyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

Straż Pożarna 

Policja 

nauczyciele 

 

wychowawcy 

dyrektor 

 

nauczyciel EDB 

ratownicy 

medyczni 

pedagog 

psycholog 

pedagog 

trenerzy 

prowadzący 

warsztaty 

psycholog  

Wykształcenie 

nawyków 

bezpiecznego 

- tworzenie warunków do bezpiecznego korzystania z Internetu w szkole - polityka bezpieczeństwa 

cyfrowego, zainstalowanie programów antywirusowych i zabezpieczających przed niepożądanymi 

i nielegalnymi treściami 

dyrektor 

nauczyciel 

informatyki 
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zachowania w 

cyberprzestrzeni 

oraz 

uświadamianie 

zagrożeń 

związanych z 

uzależnieniem od 

telefonów 

komórkowych 

komputera, 

Internetu 

 

 

- zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych 

uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z telefonów i Internetu- spotkania z ekspertem 

(edukatorem, informatykiem, policjantem, itp.), organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole 

(konkursy, happening) 

- podnoszenie kompetencji bezpiecznego poruszania się w Internecie nauczycieli i rodziców uczniów;  

uświadamianie zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, szkolenia kierowane do nauczycieli i rodziców, 

ulotki dla rodziców 

- popularyzacja wiedzy (warsztaty ze specjalistami) w zakresie: 

• zagrożeń dla zdrowia w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu 

• przypadków naruszenia prywatności 

• rodzajów cyberprzemocy (np. nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub 

rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w sieci pod 

kogoś) 

• nawiązywania niebezpiecznych kontaktów w Internecie 

• sekstingu 

• łamania prawa autorskiego 

• zagrożeń bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów, zasobów online 

- upowszechnianie wiedzy o konsekwencjach dla młodych ludzi za popełnienie czynów karalnych 

w cyberprzestrzeni oraz o procedurach reagowania, gdy uczeń stanie się ofiarą cyberprzemocy - 

spotkania z policjantem, prawnikiem, lekcje wychowawcze i lekcje informatyki, udzielanie pomocy 

uczniom zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami 

trenerzy, 

edukatorzy 

prowadzący 

szkolenia 

Policja  

 

 

trenerzy, 

edukatorzy 

prowadzący 

szkolenia 

Policja 

 

 

 

 

 

Policja 

wychowawcy 

nauczyciel 

informatyki 

pedagog 

dyrektor 

 

2. Ukształtowanie dojrzałej i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju  

 

 

Zadania Działania/ formy realizacji Odpowiedzialny 
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Wzmocnienie 

poczucia 

własnej 

wartości, wiary 

w siebie i swoje 

możliwości 

 

- uświadamianie uczniom, że nauczyciel, wychowawca wierzy w ich możliwości, okazywanie zaufania, 

powierzanie do samodzielnego wykonania zadań - właściwe komunikaty w relacjach nauczyciel - uczeń, 

w procesie nauczania i oceniania, w różnych sytuacjach szkolnych 

- akceptacja ucznia, sprawiedliwa ocena jego wyników w nauce i zachowania; przekazywanie informacji 

zwrotnej; traktowanie błędów jako kroków w rozwoju i doskonaleniu siebie - ocena kształtująca, 

informacje zwrotne 

- pomoc w odkrywaniu mocnych stron uczniów, ich możliwości, talentów - zajęcia z wychowawcą, 

warsztaty prowadzone przez specjalistów – doradców zawodowych, psychologów, konkursy 

- udzielanie pomocy edukacyjnej uczniom napotykającym na trudności w uczeniu się 

- docenianie wysiłków i zauważanie sukcesów ucznia, mądre i szczere pochwały - stosowanie systemu 

nagród, prezentacja sukcesów uczniów na apelach, przez radiowęzeł, na stronie internetowej szkoły 

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

doradca 

zawodowy 

nauczyciele 

dyrektor 

nauczyciele 

Rozbudzenie 

zainteresowani

a nauką 

szkolną  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie 

zjawiska 

- ciekawe prowadzenie zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania 

z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych., metod i form aktywnych (np. eksperyment, 

metody problemowe, projekty), zróżnicowanych, dostosowanych do możliwości intelektualnych uczniów 

zadań i ćwiczeń 

- uczenie twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzanie ciekawości, umożliwianie uczniom 

wykonywania dodatkowych zadań, samodzielnego przygotowywania prezentacji - organizowanie 

konkursów, zgłaszanie i przygotowywanie uczniów do konkursów zewnętrznych 

- uświadamianie uczniom (i ich rodzicom) wartości wykształcenia, uczenia się przez całe życie - 

pogadanki, lekcje wychowawcze, filmy, spotkania z ludźmi sukcesu 

- budzenie fascynacji nauką - spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie np. Nocy Liceum, Festiwalu 

Nauki (z pokazami, warsztatami naukowymi), wycieczki i wyjścia na imprezy i pokazy naukowe (np. do 

Centrum Nauki KOPERNIK), zajęcia na uczelniach wyższych 

 

- konsekwentne stosowanie przez wychowawców zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

(współpraca z rodzicami) 

- systematyczna kontrola obecności i rzetelne odnotowywanie w dziennikach absencji ucznia 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy 

 

dyrektor  

wychowawcy 

we współpracy z 

instytucjami 

zewnętrznymi 

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 
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wagarów  

 

- konsekwentne stosowanie przez nauczycieli zasad WSO związanych z obowiązkowym zaliczeniem 

sprawdzianów; wymaganie znajomości tematyki zajęć, na których uczeń był nieobecny; nagradzanie  

uczniów systematycznie uczęszczających do szkoły 

Rozpoznanie i 

rozwój 

zainteresowań 

oraz zdolności 

 

- rozpoznawanie zdolności naukowych, artystycznych, technicznych, sportowych podczas lekcji, zajęć 

pozalekcyjnych, wycieczek, konkursów 

- inspirowanie do twórczego działania poprzez zachęcanie do udziału w konkursach, olimpiadach, 

zawodach sportowych - pomoc w przygotowaniu się do rywalizacji, 

- umożliwianie publicznej prezentacji indywidualnych pasji i zdolności np. organizowanie przedstawień 

szkolnych, konkursów piosenki, wystaw prac uczniów, spotkań autorskich, promowanie sukcesów 

uczniów na stronie internetowej szkoły, na apelach, gazetkach, 

- stwarzanie możliwości obcowania ze sztuką, wysoką kulturą - wyjścia do teatru, filharmonii, muzeum, na 

imprezy sportowe, wycieczki szkolne o charakterze edukacyjno-kulturalnym, spotkania z ciekawymi 

ludźmi 

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele - 

organizatorzy 

konkursów, 

imprez, wyjść 

Zmotywowanie 

do 

samokształceni

a, 

uświadomienie 

potrzeby 

własnego 

rozwoju 

- rozbudzanie motywacji do ciągłego doskonalenia się na zajęciach edukacyjnych, zajęciach 

pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, stosowanie metody projektu 

- pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad 

- wskazywanie strategii, technik i metod uczenia się podczas poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz na 

warsztatach technik skutecznego uczenia się 

- wdrażanie do krytycznego odbioru i odnajdywania wiarygodnych i wartościowych źródeł  

- poszerzanie oferty biblioteki szkolnej i umożliwianie z korzystania Szkolnego Centrum Multimedialnego 

nauczyciele 

 

 

pedagog 

trenerzy z 

instytucji 

zewnętrznych 

bibliotekarz 

Dbałość o 

wysoką kulturę 

osobistą 

 

- kształcenie postawy szacunku wobec drugiej osoby i wobec samego siebie - lekcje wychowawcze, 

ustalanie zasad zachowania na każdej lekcji, nauka grzeczności i dobrych manier, zwracanie uwagi na 

kulturę języka, dyskusji, zachowanie się w teatrze, filharmonii, na studniówce, stosowny strój i wygląd  

- egzekwowanie właściwego zachowania uczniów podczas różnych sytuacji codziennych w szkole, a także 

podczas wyjść, wycieczek, uroczystości 

- uwrażliwianie na potrzebę udziału w życiu kulturalnym i czerpanie wzorców zachowań z literatury, 

 

 

 

nauczyciele 

wychowawcy 
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kultury minionych pokoleń (czytanie, wyjścia do teatru, na koncerty, wystawy, zdobywanie wiedzy 

z różnych dziedzin, poszerzanie horyzontów) 

Zmotywowanie 

do 

kreatywności i 

aktywności  

 

- tworzenie warunków do samodzielnej pracy badawczej uczniów poprzez organizowanie zajęć np. we 

współpracy z EKOSKOPEM, zajęć w laboratorium Politechniki Rzeszowskiej, w kampusie WSIiZ 

- pobudzanie ciekawości poznawczej, motywowanie do poszukiwania, stawianie otwartych pytań 

- wdrażanie uczniów do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem różnych sposobów, stosowanie 

w nauczaniu metody burzy mózgów, metod problemowych  

- inspirowanie do podejmowania inicjatyw przez Samorząd Uczniowski 

- promowanie aktywności pozalekcyjnej uczniów poprzez funkcjonowanie Programu Aktywności 

Społecznej, Sportowej, Edukacyjnej Kulturalnej PASSEK (apele szkolne, uwzględnianie wpisów 

w indeksach PASSEK przy ocenie zachowania) 

 

dyrektor 

nauczyciele 

 

 

 

opiekun SU 

wychowawcy 

dyrektor 

Wzmocnienie 

postawy 

odpowiedzialn

ości za własne 

decyzje i czyny 

- kształcenie postawy odpowiedzialności w relacjach z drugim człowiekiem, dotrzymywania słowa, 

wywiązywania się z obowiązków, naprawiania błędów i krzywd, jeżeli takie by się pojawiły 

- konsekwencje za łamanie regulaminów i ogólnie przyjętych zasad postępowania 

- uwrażliwianie na poszanowanie cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły - 

egzekwowanie naprawy, pokrycia kosztów naprawy w razie zniszczenia cudzej własności, mienia 

szkolnego 

 

nauczyciele 

wychowawcy 

dyrektor 

 

Nauka 

przedsiębiorcz

ości i 

wytrwałości w 

dążeniu do 

celów 

- promowanie postawy przedsiębiorczości na zajęciach podstaw przedsiębiorczości (poznawanie swoich 

słabych i mocnych stron, własnych możliwości na rynku pracy, cech gospodarki rynkowej, 

autoprezentacji) 

- nauczanie każdego przedmiotu metodami aktywnymi, problemowymi - praca zespołowa, uczenie się od 

siebie nawzajem, doskonalenie w zakresie komunikacji interpersonalnej 

- stwarzanie sytuacji pozwalającej na aktywność uczniów - planowanie, organizowanie i realizowanie 

samodzielnie różnorodnych zadań, np. zajęć, przedstawień, wycieczek, akcji charytatywnych,  

uroczystości szkolnych, imprez, happeningów 

nauczyciel 

przedsiębiorczośc

i 

 

 

nauczyciele 

 

Preorientacja 

zawodowa i 

- wyrabianie pozytywnego stosunku do pracy, informowanie o właściwościach i znaczeniu różnych 

zawodów oraz o warunkach kształcenia w różnych zawodach i wymogach psychofizycznych, jakie stawia 

wychowawcy 

pedagog 
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nabycie 

umiejętności 

radzenia sobie 

na 

współczesnym 

rynku pracy 

się kandydatom do określonej szkoły i zawodu 

- udział w szkoleniach i badaniach predyspozycji zawodowych organizowanych np. przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Wojewódzki Urząd Pracy 

- poznawanie rynku pracy w wieloletniej perspektywie  

doradca 

zawodowy 

 

3. Wpojenie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach  

 

Zadania Działania/ formy realizacji Odpowiedzialny 

Rozbudzenie 

szacunku dla 

życia ludzkiego 

jako 

najwyższej 

wartości 

 

- budzenie szacunku do życia na lekcjach wychowawczych, zajęciach wychowania do życia w rodzinie, 

religii, biologii, j. polskiego i innych 

- udział w obchodach Narodowego Dnia Życia (koncertach, pokazach filmowych) 

- promowanie wartości życia poprzez stałą ekspozycję wystawy "Krótka historia o tym, dlaczego życie jest 

dobre" 

- spotkania z autorytetami w dziedzinie etyki, medycyny, prawa, religii - rozmowy nt. wartości ludzkiego 

życia i złożoności etycznych wyborów związanych np. z aborcją, eutanazją, transplantacją 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

 

dyrektor 

 

Rozbudzenie 

szacunku dla 

godności 

człowieka i 

jego praw 

- zaznajamianie z prawami ucznia i dziecka, respektowanie tych praw przez nauczycieli 

- poznawanie praw człowieka na zajęciach WOS, lekcjach wychowawczych, organizowanie nt. praw 

człowieka ogólnoszkolnej debaty, konkursów 

- coroczny udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie 

- aktywny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu 

dyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

w szczególności 

nauczyciele 

historii/wos 

Uwrażliwienie 

na wartości: 

prawda, dobro, 

piękno 

uczciwość, 

- uświadamianie hierarchii wartości 

- kształcenie wrażliwości na wartości - zdolności ich dostrzegania i odpowiadania na nie - w literaturze, 

sztuce, w doświadczaniu różnych sytuacji (spotkania z autorytetami, wolontariat, coroczne happeningi 

i kampanie propagujące transplantację narządów, dawstwo szpiku i komórek macierzystych oraz 

krwiodawstwo), tworzenie klimatu szkoły: zaufania,  szacunku, sprawiedliwości, ofiarności 

 

pedagog 

 

wychowawcy 
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odpowiedzialn

ość, ofiarność i 

inne, 

 

- stwarzanie okazji do rozmów o wartościach, m.in. w ocenie bohaterów literackich, historycznych 

- wychowanie do kontemplowania i tworzenia piękna (wycieczki, wyjścia kulturalne, kontakt z dziełami 

sztuki) 

- dbałość o poziom i przekaz szkolnych uroczystości - pod względem merytorycznym i estetycznym 

- modelowanie poprzez przykład postaw wychowawców i nauczycieli 

- działania na rzecz wartości poprzez przygotowanie i realizację świąt, imprez, wolontariat, sposób 

rozwiązywania problemów, codzienne szkolne sytuacje 

nauczyciele  

w szczególności 

nauczyciele j. 

polskiego, religii, 

historii/wos, 

wiedzy o kulturze 

 

Ukształtowanie 

postawy 

patriotycznej, 

poszanowania 

kultury, 

tradycji, 

symboli 

szkolnych, 

lokalnych i 

narodowych 

- godne wykonywanie hymnu narodowego w czasie uroczystości szkolnych (dobra znajomość hymnu) 

- okazywanie szacunku symbolom narodowym i szkolnym (np. flaga Polski, sztandar szkoły) 

- dbanie o odpowiedni strój i zachowanie w czasie świąt szkolnych, akademii  

- uroczyste obchody najważniejszych świąt narodowych (akademie szkolne, audycje, udział 

w uroczystościach miejskich z pocztem sztandarowym) 

- różne formy upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości (apele, akademie, gazetki, sesje) 

- poznawanie przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej podczas wycieczek, wyjść (lokalnie), 

lekcji, sesji naukowych  

- pogłębianie wiedzy o Rzeszowie, poznanie historii najważniejszych obiektów w mieście i okolicy 

(wycieczki lokalne, konkursy wiedzy o Rzeszowie)  

- poznanie sylwetki Patrona Szkoły i kultywowanie jego pamięci (Święto Patrona Szkoły, konkursy, 

wyjazdy do Krakowa "śladami Wyspiańskiego", składanie kwiatów na grobie S. Wyspiańskiego, 

podtrzymywanie znajomości z wnuczką S. Wyspiańskiego p. Dorotą Wyspiańską -Zapędowską) 

- tworzenie i utrwalanie tradycji szkolnej, np. urządzanie szkolnej Wigilii, studniówki 

 

 

 

pedagog 

 

wychowawcy 

nauczyciele  

w szczególności 

nauczyciel j. 

polskiego, 

historii/wos 

 

 

wychowawcy 

Ukształtowanie 

postawy 

otwartości i 

tolerancji 

wobec 

odmiennych 

- wpajanie szacunku i tolerancji wobec odmiennych poglądów, ludzi, religii, przeciwdziałanie zjawisku 

homofobii poprzez realizację warsztatów, spotkań, debat, pogadanek 

- angażowanie uczniów w przygotowanie i realizację wymian międzynarodowych ze szkołami m.in. 

z Ukrainy i Niemiec 

- coroczny udział w obchodach Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, lekcje muzealne w Muzeum Polaków 

Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 

pedagog 

wychowawcy 

nauczyciele  

w szczególności 

nauczyciele j. 

obcych, j. 
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poglądów, 

kultur 

polskiego, 

historii/wos 

Rozwijanie 

tożsamości 

europejskiej 

- poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej, wkładu i roli Polski w zjednoczonej Europie 

- poznanie krajów Unii Europejskiej - ich tradycji, kultury, związków z Polską 

- poznawanie europejskich wartości oraz korzyści z przynależności do Wspólnoty Europejskiej 

- angażowanie uczniów w przygotowanie i realizację wymian międzynarodowych ze szkołami m.in. 

z Ukrainy i Niemiec 

wychowawcy 

nauczyciele,  

w szczególności 

nauczyciele j. 

obcych, 

historii/wos 

Rozbudzenie 

szacunku 

wobec 

przyrody i 

odpowiedzialn

ości za 

środowisko 

naturalne 

- przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego 

- ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego 

- uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka 

- udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych,  

- organizowanie zajęć w terenie, np. realizacja ścieżki ekologicznej 

- organizacja szkolnych konkursów ekologicznych 

 

wychowawcy 

nauczyciele w 

szczególności 

nauczyciele 

biologii, geografii 

 

4. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym 

 

Zadania Działania/ formy realizacji Odpowiedzialny 

Ukształtowanie 

pozytywnych 

relacji z 

rodziną 

- podkreślanie wartości rodziny na podstawie różnych tekstów kultury, w ujęciu historycznym 

i socjologicznym 

- budzenie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, dziadków w czasie rozmów z uczniem, organizowanie 

imprez, na które zaproszeni byliby członkowie rodziny ucznia (np. piknik rodzinny, przedstawienia) 

- utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami uczniów - włączanie ich w życie klasy, szkoły, decydowanie 

o ważnych sprawach dotyczących danego ucznia 

- przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie - w szczególności na zajęciach wychowania do życia 

 

wychowawcy 

nauczyciele w 

szczególności 

nauczyciele j. 

polskiego, wdż, 

religii, WF 
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w rodzinie, na religii, lekcjach j. polskiego 

Wykształcenie 

umiejętności 

komunikacji, 

współpracy, 

współdziałania 

w grupie 

- stwarzanie warunków do integracji uczniów (wycieczki, wyjścia, zajęcia integracyjne, imprezy) 

- uświadamianie wartości pracy zespołowej  

- kształcenie umiejętności komunikacji (wysłuchania i szanowania zdania innych, obrony własnego zdania; 

asertywności, umiejętnego zabierania głosu), otwartości, odpowiedzialności, zdolności do kompromisu - 

zajęcia z wychowawcą, warsztaty prowadzone przez pedagoga, trenerów z instytucji zewnętrznych 

- kształcenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej poprzez formy pracy 

zespołowej na zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych, organizację wycieczek, imprez, przedstawień, 

wolontariat, pracę SU,  

dyrektor 

pedagog 

psycholog 

prowadzący 

trening  

wychowawcy 

nauczyciele  

opiekun SU 

Pogłębienie 

wrażliwości 

moralnej, 

właściwych 

postaw wobec 

niepełnospraw

nych, chorych, 

starych; 

zaangażowanie 

w wolontariat 

- współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Zgłobniu: wspólne warsztaty i zajęcia integracyjne, 

zapraszanie grupy młodzieży niepełnosprawnej do szkoły (oglądanie przygotowanych przez nich 

spektakli, wystawy i kiermasze rękodzieła wykonanego przez podopiecznych Warsztatu) 

- organizowanie spotkań promujących wolontariat  

- udział w działaniach z zakresu wolontariatu, np. włączanie się uczniów w akcje: Szlachetna Paczka, 

Akademia Przyszłości, Kwesta Papieska, zbiórki żywności, kwesty org. przez Caritas, Towarzystwo 

Brata Alberta, zbiórki darów dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, dla Domu Małego Dziecka, dla 

Schroniska dla Zwierząt KUNDELEK, odwiedziny podopiecznych Domu Opieki Społecznej 

- coroczne happeningi i kampanie propagujące transplantację narządów, dawstwo szpiku i komórek 

macierzystych oraz krwiodawstwo 

dyrektor 

wychowawcy 

 

 

 

pedagog, ksiądz 

 

 

nauczyciel 

biologii 

Wypracowanie 

umiejętności 

konstruktywne

go 

rozwiązywania 

konfliktów 

- wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów 

- rozwijanie zdolności empatii oraz wzmacnianie postaw tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka 

- kształcenie postaw asertywnych pozwalających przeciwdziałać i zapobiegać agresji (sztuka odmawiania, 

werbalizacja potrzeb, wzajemne wspieranie) 

- ćwiczenie alternatywnych do agresji sposobów reagowania na stres i sytuacje trudne; umiejętności 

wyrażania emocji 

- kształcenie umiejętności skutecznego sposobu rozwiązywania konfliktów - wykorzystywanie mediacji i 

mediacji rówieśniczych w rozwiązywaniu szkolnych konfliktów 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 
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- udzielanie informacji o instytucjach, organizacjach, osobach wspierających i pomagających 

w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą (zwłaszcza w rodzinie) 

- działania interwencyjne (z użyciem technik mediacyjnych) w sytuacjach konfliktów, aktach agresji 

(popularyzowanie kontraktu edukacyjnego jako instrumentu wychowawczego) 

dyrektor 

 

Rozwój 

samorządności 

uczniowskiej, 

współpraca z 

organizacjami 

i instytucjami 

w środowisku 

lokalnym 

- zaznajamianie uczniów z prawem wewnątrzszkolnym: Statutem Szkoły, Regulaminem szkolnym, 

procedurami 

- udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego (wybory, podejmowanie oddolnych działań, 

opiniowanie, występowanie w imieniu uczniów) 

- udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły, ewaluacji, rozwiązywania problemów 

- współpraca z organizacjami takimi jak Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Szkolnych "Wyspiański", 

CARITAS, EKOSKOP, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sanepidem, uczelniami wyższymi, 

Policją, innymi szkołami, parafią, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Zgłobniu  

wychowawcy 

opiekun SU 

dyrektor 

 

 

dyrektor 

nauczyciele 

 

5. Wsparcie uczniów w sytuacjach trudnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży 

uzdolnionej 

 

Zadania Działania/ formy realizacji Odpowiedzialny 

Zorganizowani

e wsparcia w 

sytuacji 

traumatycznej, 

problemów 

rodzinnych lub 

zdrowotnych 

ucznia 

- diagnozowanie przyczyn absencji, trudności w nauce, zmian w zachowaniu ucznia  

- rozmowy z uczniem, rodzicami mające na celu wsparcie, rozwiązanie problemu 

- organizowanie pomocy koleżeńskiej, otoczenie specjalną troską, wydłużenie czasu na zaliczanie 

materiału, poprawę sprawdzianów 

- opieka pedagoga, wychowawcy, współpraca z PPP, Sądem Rodzinnym, Komendą Policji, MOPS-em, 

szkołą szpitalną  

- dostosowanie warunków i form egzaminów zewnętrznych 

wychowawcy 

pedagog 

nauczyciele 

dyrektor 

Wsparcie - diagnozowanie specjalnych potrzeb uczniów, analizowanie opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnię  wychowawcy 
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uczniów o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych i 

młodzieży 

uzdolnionej 

- dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów 

- organizowanie różnych form zajęć w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

- organizowanie nauczania indywidualnego i rewalidacji 

- monitorowanie funkcjonowania uczniów pod względem dydaktycznym i wychowawczym 

- umożliwianie rozwijanie zdolności poprzez udział w kołach zainteresowań, zachęcanie do udziału 

w konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych 

pedagog 

nauczyciele 

dyrektor 

 

 

6. Współpraca z rodzicami - wsparcie kierowane do rodziców, wspólne rozwiązywanie pojawiających się 

problemów. 

 

Zadania Działania/ formy realizacji Odpowiedzialny 

Współpraca z 

rodzicami - 

wsparcie 

kierowane do 

rodziców, 

wspólne 

rozwiązywanie 

pojawiających 

się problemów 

 

- umożliwienie rodzicom współdziałania i decydowania o organizacji pracy szkoły, szczególnie w zakresie 

wychowania i profilaktyki 

- udział rodziców w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego, zapoznanie rodziców z 

programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami szkoły 

- monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców w obszarze wychowawczo-profilaktycznym szkoły  

- pedagogizacja rodziców - wykłady i prelekcje o tematyce wychowawczej, z udziałem specjalistów (np. 

nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich, uzależnień i innych - wg potrzeb) 

- zapoznawanie z wymaganiami stawianymi uczniom przez szkołę w zakresie zachowania 

- uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów 

klasowych (dyskusje, rozmowy indywidualne z nauczycielem, wychowawcą) 

- włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych, do współorganizowania 

uroczystości i imprez szkolnych, klasowych i udziału w nich 

- współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz w rozwiązywaniu problemów 

dziecka 

- stały kontakt z rodzicami poprzez stronę internetową i dziennik elektroniczny; informowanie 

 

 

dyrektor 

wychowawcy 

pedagog 
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o wszystkich  ważnych sprawach dotyczących dziecka 

- wyróżnianie rodziców za pracę na rzecz szkoły 

 

 

7. Współpraca nauczycieli - wsparcie kierowane do nauczycieli, wspólne rozwiązywanie problemów. 

 

Zadania  Działania/ formy realizacji Odpowiedzialny 

Współpraca 

nauczycieli - 

wsparcie 

kierowane do 

nauczycieli, 

wspólne 

rozwiązywanie 

problemów. 

 

 

- udział nauczycieli w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego 

- przekazywanie informacji z zakresu prawa oświatowego  

- monitorowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych  

- wzmacnianie kompetencji wychowawczych poprzez udział w zewnętrznych formach doskonalenia oraz 

warsztatach umiejętności wychowawczych i szkoleniach w zakresie profilaktyki organizowanych  dla 

Rady Pedagogicznej 

- udostępnianie literatury z zakresu problematyki okresu dorastania  

- podejmowanie problemów wychowawczych i pomoc w ich rozwiązywaniu przez zespół wychowawczy 

- udzielanie wsparcie wychowawcy i nauczycielowi w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych 

(interwencja, rozmowy w obecności pedagoga i dyrektora) 

- wdrażanie mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów, organizowanie spotkań mediacyjnych z 

rodzicami i uczniami  

- wsparcie w konstruowaniu kontraktów wychowawczych z klasą lub uczniem i jego rodzicami. 

- pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych 

dyrektor 

pedagog 

instytucje 

zewnętrzne 

organizujące 

doskonalenie 

zawodowe 

nauczycieli 
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Kalendarium szkolnych imprez proponowanych corocznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 

 

Lp. Nazwa uroczystości/ imprezy Termin 

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września lub wg rozp. MEN 

2.  Apel – 17 września (rocznica agresji ZSRR na Polskę) 17 września 

3.  Dzień Edukacji Narodowej 14 października 

4.  Rajdy integracyjne klas I wrzesień - październik 

5.  Wycieczka klas III do Parlamentu październik - listopad 

6.  Pasowanie na ucznia październik -listopad 

7.  Święto Niepodległości 11 listopada 

8.  Szkolna Wigilia ostatni dzień nauki przed przerwą świąteczną 

9.  Święto Patrona styczeń, luty (15 stycznia - rocznica urodzin S. Wyspiańskiego) 

10.  Studniówka styczeń - luty 

11.  Rekolekcje szkolne marzec - kwiecień 

12.  Dzień Wiosny 21 marca 

13.  Pożegnanie klas maturalnych kwiecień  

14.  Dzień papieski październik  

15.  Święto Konstytucji 3 Maja maj 

16.  Dzień bez przemocy czerwiec 

17.  Dzień wolny od uzależnień marzec/kwiecień 

21. Dzień Sportu czerwiec 

23. Zakończenie roku szkolnego; pożegnanie klas gimnazjalnych czerwiec  

 


