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I. Postanowienia ogólne. 
 

 

1.Akty prawne wykorzystane przy opracowaniu planu wychowawczo - profilaktycznego: 
 
 
 

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17. 10. 1997 r. 

2) Ustawa o systemie oświaty z dnia  07. 09. 1991 r. z późniejszymi zmianami 

3) Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

4) Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 

5) Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach,  
6) Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół,  
7) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,  
8) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) 

9) Konkordat z Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993, obowiązującego od 25 kwietnia 1998  
10) Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ i przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 

1989r., ratyfikowana przez Polskę – 30 września 1991r. (Dz. U. nr120, poz. 526)  
11) Statut szkoły z 13 marca 2013 ,   
12) Rozporządzenie MEN 10 czerwca 2015r. poz. 843 w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania klasyfikacji i 

promocji uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  
13) Rozporządzenie MEN z 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

14) Prawo Oświatowe art. 26 oraz art. 84 ust.2 pkt 1 i ust. 3,   

15)  Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
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2.Zadania szkoły w zakresie wychowania wynikające z podstawy programowej 
 

a) Kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu młodego człowieka takich jak: 

 

a) uczciwość, 

b) wiarygodność, 

c) odpowiedzialność, 

d) wytrwałość, 

e) poczucie własnej wartości, 

f) szacunek dla innych ludzi, 

g) ciekawość poznawcza,  tolerancja 

h) kreatywność, gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym 

i) przedsiębiorczość, 

j) kultura osobista, 

k) gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. 

l) samoakceptacja, 

m) przekazywanie odpowiedzialności za własny rozwój, 

n) szacunek dla osoby i jej odrębności, 

o) koncentracja na mocnych stronach,  

p) współpraca i inspirowanie pracy zespołowej 

 

2) Kształtowanie postawy obywatelskiej. 

3) Kształtowanie postawy szacunku dla tradycji i kultury własnego narodu oraz poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

4) Podejmowanie działań w celu zapobiegania wszelkich dyskryminacji.  
5) Podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosowanie do jego potrzeb 

i możliwości.  
6) Nauczanie uczniów niepełnosprawnych, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim poprzez dostosowanie się 

do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.  
7) Przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 
8) Podejmowanie działań profilaktycznych, wychowawczych i interwencyjnych. 
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3.Cele programu profilaktyki i resocjalizacji. 
 
 

Cele programu 
 

1) Zapobieganie pojawieniu się lub rozwoju niekorzystnych, szkodliwych, niepożądanych zjawisk społecznych, 

2) Wdrażanie profilaktyki uzależnień, 

3) Tworzenie bezpiecznej atmosfery w szkole, 

4) Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, 

5) Wskazywanie na szkodliwość używek, środków psychoaktywnych oraz ukazywanie zagrożeń jakie niosą uzależnienia 

6) Propagowanie zdrowego stylu życia, 

7) Kształtowanie właściwej postawy ucznia wobec otaczającego środowiska, 

8) Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ze wskazaniem instytucji wspomagających, 

9) Obejmowanie pomocą psychologiczno-pedagogicznej uczniów przejawiających dysfunkcję w zachowaniach, 

10) Obejmowanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów niepełnosprawnych, 

11) Obejmowanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów uzdolnionych, 

12) Wspomaganie w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego, 

13) Prowadzenie strategii informacyjnej, edukacyjnej i alternatywnej, stosowanych na wszystkich poziomach profilaktyki  - uniwersalnej, 

selektywnej i wskazującej. Strategia interwencyjna zarezerwowana jest dla profilaktyki selektywnej i wskazującej,
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4.Zadania ogólnoszkolne wynikające z koncepcji pracy szkoły: 
 

1. Uczestnictwo w budowaniu tradycji szkoły: 

 

 realizacja przyjętego ceremoniału szkolnego, 

 wzbogacanie informacji o patronie – Krzysztofie Kamilu Baczyńskim 

 obchody Święta Szkoły, celebracja rocznicy urodzin patrona szkoły 

 popularyzacja wiedzy o sylwetkach wielkich i zasłużonych Polaków, także dla środowiska lokalnego 

 organizacja i uczestnictwo w imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych. 

 
2. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich: 

 

 poznawanie historii i tradycji własnego narodu, regionu, miejscowości, troska o miejsca pamięci narodowej, 

 wdrażanie zasad demokracji w funkcjonowaniu szkoły, 

 przygotowanie i aktywne uczestnictwo w uroczystościach o charakterze patriotycznym 

 zachowanie tolerancji wobec innych narodów i religii: określenie granic tolerancji, 

 uświadamianie potrzeby zachowania godnej postawy obywatelskiej, 

 

 

3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby: 

 

 znajomość praw i obowiązków ucznia i wywiązywanie się z nich ze szkolnych obowiązków; 

 przestrzeganie dyscypliny pracy; 

 aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska; 

 wypracowywanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; 

 przyjmowanie postawy asertywnej adekwatnie do sytuacji, 

 rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji, 
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4.Kształtowanie postawy obywatela Europy i świata: 

 

 zapoznawanie z możliwością życia, nauki i pracy w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie, 

 podejmowanie działań zmierzających do integracji młodzieży krajów Europy i świata. 

 rozwijanie potrzeby nauki języków obcych 

 rozwijanie potrzeby poznawania i tolerowania innych kultur i narodowości. 

 
5.Przygotowywanie uczniów do pracy zawodowej i podjęcia dalszej edukacji 

 

 korelacja treści nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu, 

 realizacja zagadnień z zakresu aktywizacji zawodowej uczniów, 

 rozwijanie dodatkowych umiejętności i świadomości potrzeby mobilności na rynku pracy, 

 dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy 

 
6.Świadome korzystanie z możliwości rozwoju intelektualnego, psychicznego 

i fizycznego stwarzanych przez szkołę: 

 

 uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych oraz dodatkowych: projektach, warsztatach, itp., 

 zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności na organizowanych kursach, 

 kształtowanie postawy umiejętnego korzystania z różnych źródeł informacji, 

 organizowanie i uczestnictwo w wyjazdach edukacyjno-turystycznych. 

 

7.Kształtowanie postaw preferujących zdrowy styl życia 

 

 wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania, 

 dbałość o sprawność fizyczną, 

 kształtowanie postaw odrzucających używki oraz uczestnictwa w nieformalnych grupach społecznych, 

 realizacja zagadnień edukacji prozdrowotnej, 

 realizacja zagadnień wychowania do życia w rodzinie 
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8. Kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego współistnienia człowieka w otaczającym go środowisku naturalnym: 

 

 zapoznawanie z działaniami zagrażającymi środowisku naturalnemu, 

 podejmowanie działań służących ochronie środowiska 

 realizacja zagadnień edukacji ekologicznej, 

 kształtowanie świadomości znaczenia segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów. 

 
9.Troska o bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą: 

 

 stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole, na zajęciach pozaszkolnych i wycieczkach, 

 rozwijanie nawyków świadomego postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 

 wdrażanie procedur właściwych reakcji i bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia, 

 współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. 
 

10. Promocja szkoły w środowisku: 

 

 troska o prestiż szkoły w środowisku; 

 promowanie osiągnięć uczniów: dydaktycznych, artystycznych i sportowych; 

 aktywny udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych; 

 promowanie wszelkich inicjatyw młodzieży podnoszących prestiż szkoły w środowisku. 
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II. Postanowienia szczegółowe. 

1.Model absolwenta 
 
 

a) Zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad sobą pracować. 

b) Potrafi dokonywać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów. 

c) Prezentuje postawę szacunku, tolerancji, akceptacji i wsparcia oraz wykazuje wrażliwość na ludzkie cierpienia, 

d) Umie bezkonfliktowo porozumiewać się z innymi. 

e) Potrafi zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności. 

f) Potrafi pracować w zespole, jest mobilny i dostosowuje się do rynku pracy, 

g) Jest przygotowany do następnego etapu nauki oraz rozwoju kariery zawodowej 

h) Zna zasady zdrowego stylu życia, praktycznie je wykorzystuje dbając o zdrowie swoje i innych 

i) Prezentuje postawę patriotyczną i obywatelską z poszanowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego 

j) Korzysta z możliwości nauki i pracy w krajach Unii Europejskiej i całego świata 

k) Postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 
 

 

2.Zadania wychowawcy klasy wynikające z realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego.  

 

1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca, dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane 
jest, aby nauczyciel- wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

2. Nauczyciel wychowawca: 

a) rozpoznaje środowisko domowe i otacza indywidualną opieką każdego ucznia w powierzonym mu oddziale; 

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami uroczystości szkolne, klasowe i inne formy pracy zespołu klasowego ; 

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze; 
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d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w sprawach dotyczących życia klasy i szkoły, informuje o postępach w nauce, frekwencji i 

zachowaniu ich dzieci; 

e) współpracuje z nauczycielami uczącymi, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym i instytucjami w zakresie pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej; 

f) motywuje wychowanków do podejmowania działań wspomagających ich rozwój intelektualny i społeczny. 

g) posiada umiejętności niezbędne w pracy realizatora profilaktyki 

h) prowadzenie profilaktyki uzależnień dla grup zwiększonego ryzyka podejmowane są przez przeszkolonych nauczycieli oraz 

pedagogów lub psychologów szkolnych. 

3.Zadania wychowawcze każdego nauczyciela 

 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy 
oraz bezpieczeństwo powierzanych jego opiece uczniów. W szczególności nauczyciel:  

a) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w ramach swoich obowiązków zawodowych; 

b) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, wychowania i opieki w ramach prowadzonych lekcji; 

c) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami; 

d) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów; 

e) ma prawo wyrażania opinii odnośnie oceny z zachowania ucznia; 

f) informuje rodziców/ prawnych opiekunów o postępach ucznia w szkole; 

g) przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym; 

h) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ucznia; 

i) dąży do pełnego rozwoju osobowości ucznia; 

j) wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar swoich uczniów; 

k) swoje obowiązki wykonuje zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 

l) wypełnia zadania profilaktyczne poziomu uniwersalnego .  
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4.Zadania pedagoga i psychologa szkolnego 

 
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów; 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju 

uczniów; 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
 

5.Zasady współpracy z rodzicami wynikające ze szkolnego program wychowawczo – profilaktycznego.  
 

1. Przedstawiciele rodziców uczniów szkoły tworzą Radę Rodziców, działającą zgodnie z regulaminem Rady Rodziców. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni:  

 

a) angażują się jako partnerzy szkoły w proces nauczania i wychowania dzieci w szkole. 

b) są systematycznie informowani o postępach i trudnościach dziecko w nauce w czasie:  

 zebrań, które odbywają się według ustalonego harmonogramu,

 dni otwartych organizowanych dla rodziców,

 indywidualnych rozmów z wychowawcą zespołu klasowego, nauczycielami przedmiotów lub dyrekcją szkoły,

 kontaktów z pedagogiem szkolnym lub psychologiem szkolnym,

 spotkań, wynikających z bieżących problemów wychowawczych.

 uczestniczą w szkoleniach dotyczących profilaktyki i resocjalizacji,
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 aktywnie współuczestniczą w diagnozowaniu i zapobieganiu zachowaniom ryzykownym.

c) opracowują program wychowawczy szkoły we współpracy z nauczycielami; 

d) organizują wspólnie z nauczycielami i uczniami oraz uczestniczą w szkolnych projektach, imprezach i przedsięwzięciach; 

e) wspomagają finansowo działania wynikające z potrzeb szkoły i uczniów. 
 
 

 

6.Zasady współpracy z Samorządem Uczniowskim : 

 

1. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły; 

2. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z regulaminem poprzez reprezentantów wybieranych w demokratycznych wyborach; 

3. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o przyjęty plan pracy; 

4. Samorząd Uczniowski współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami i wychowawcami zespołów klasowych oraz rodzicami poprzez: 

a) inicjowanie i prowadzenie spotkań; 

b) organizowanie lub współorganizowanie szkolnych imprez i przedsięwzięć; 

c) opiniowanie w zakresie spraw określonych w Statucie Szkoły; 

d) wspomaganie w zakresie realizacji zadań szkoły 
 

7.Zasady współpracy ze środowiskiem: 
 

1. Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami, wspomagającymi proces edukacyjno-wychowawczy, między innymi z : 

a) Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, 

b) Urzędem Miasta i Gminy, 

c) Komendą Powiatową Policji, 

d) Powiatowym Urzędem Pracy, 

e) Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, 

f) Miejską Biblioteką Publiczną, 

g) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, 

h) Dąbrowskim Domem Kultury i Ośrodkiem Spotkania Kultur, 

i) Parafią Rzymsko- katolicką w Dąbrowie Tarnowskiej, 

j) Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, 

k) Młodzieżowym Centrum Edukacji i Pracy OHP w Tarnowie, 
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l) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

m) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 

n) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznym, 

o) Hospicjum Św. Brata Alberta, 

p) Zakładem Opieki Leczniczej, 

q) Punktem Pośrednictwa Pracy, 

r) Stowarzyszeniem „ Pomocna Dłoń”, 

s) Warsztatami Terapii Zajęciowej, 

t) Fundacją „ Znaczenie” , 

u) Centrum Medycznym „ Unident,” 

v) Zespołem Opieki Zdrowotnej, 

w) PCK, 

x) Sądem Rejonowym, 

y) Cechem Rzemiosł Różnym, 

z) Środowiskowym Domem Samopomocy w Oleśnicy, 

aa) Ośrodkiem Rewalidacyjno – Wychowawczym w Szarwarku, 

bb) Zespołem Jednostek Wspierających Rodzinę, 

cc) Związkiem Strzeleckim Strzelec. 

dd) WKU w Tarnowie 

 

2. Formy współpracy: 

a) spotkania informacyjno- edukacyjne; 

b) zajęcia warsztatowe; 

c) praca wolontariuszy; 

d) konferencje, szkolenia; 

e) konkursy, mitingi, festyny; 

f) imprezy środowiskowe o charakterze patriotycznym i kulturalnym; 

g) opieka medyczna; 

h) inne wspólnie organizowane przedsięwzięcia. 

 

3. Udział młodzieży we współpracy z instytucjami ma charakter zorganizowany wg  zasad określonych w dokumentacji szkolnej. 

4. Uczestnictwo uczniów określonych powyżej formach współpracy odbywa się pod opieką wychowawców i zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa. 

5. Uczestnictwo uczniów małoletnich w przedsięwzięciach środowiskowych wymaga pisemnej zgody rodzica. 
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8.Treści wychowawcze realizowane w szkole 
 
 
 

 

WARTOŚCI  FORMY PRACY TERMINY ODPOWIEDZIAL. EWALUACJA 

WYCHOWAWCZE      
 1. Zapoznanie uczniów z sylwetką kl. pierwsze wychowawcy 

nauczyciele przedm. 
humanistycznych, 

bibliotekarze 

 

 

wyniki konkursów 

sprawozdania z 

działalności 

 patrona szkoły; zachęcanie do I półrocze 

I Tradycja szkoły wzbogacania wiedzy o nim wszystkie klasy 
w/g odrębnego 
harmonogramu    

   
styczeń     

     
 

2. Organizowanie Święta Szkoły w biblioteka organizacji   
 połączeniu ze Szkolnymi Dniami  koordynator ds. szkolnych i kół 
 Regionalnymi  regionalizmu, zainteresowań 
  uroczysta akademia  wychowawcy ocena dyrektora 

  wystawy, konkursy, spotkania,  klas i SU ; na radzie 

  filmy, turnieje  opiekunowie SU, podsumowującej 

    dyrektor;  

 3. Organizowanie zawodów, wg   
 

konkursów, imprez, dla szkół Powiśla opiekunowie SU 
 

 harmonogramu  

 Dąbrowskiego    

 
 

4. Dzień Otwarty Szkoły III / IV 

Samorząd 

Uczniowski  
     

 5. Dni Pamięci o Holokauście i 
IV 

koło polonistyczno –  
 

Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko recytatorskie, n-le 
 

   

 Ludzkości  poloniści  

 6. Organizowanie uroczystości w/g nauczyciele obserwacja 

 patriotycznych, szkolnych harmonogramu i wychowawcy,  

 i państwowych z udziałem sztandaru:  Samorząd  



15 
 

  rozpoczęcie roku szkolnego  Uczniowski  

  Rocznica Tragicznego Września  Rada Rodziców  

  Dzień Edukacji Narodowej    

  Święto Niepodległości    

  Opłatek Szkolny    

  Konstytucja 3 Maja    

  zakończenie roku szkolnego  wychowawcy, 

Samorząd 
Uczniowski 

ocena dyrektora, 

 

inne, wynikające z potrzeb chwili 
Dzień Żołnierzy Wyklętych 
Dzień Pamięci o JP II 

 

Zgodne z 

harmonograme

m 

wychowawców 

i nauczycieli  

 

8. Wdrażanie uczniów do godnego 

zachowania się i aktywnego uczestnictwa 

w uroczystościach 

praca ciągła 
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II. Kształtowanie postawy 

patriotycznej i obywatelskiej 

 
 

 

1. Poznawanie historii i tradycji 
własnego narodu, regionu, 
miejscowości 

 

2. Uwrażliwianie młodzieży na 
zagadnienie roli pokoju w 

świecie, wpajanie konieczności 
solidaryzowania się z 

pokrzywdzonymi 

 
3. Kształtowanie postawy krytycznej 

wobec aktów terroryzmu, 
niewolnictwa, ksenofobii 

 
4. Pomoc potrzebującym – udział w 

akcjach charytatywnych  
/ wolontariat/ 

 
5. Uświadamianie uczniom roli 

wielkich Polaków w historii 

naszego państwa i regionu 

 

a)opieka nad miejscami pamięci 
narodowej ? (wymienić miejsca)  
b) eksponowanie treści patriotyczno – 
historycznych ,a w szczególności 
dotyczących patrona szkoły,  
c) organizowanie i udział w wystawach 

rocznicowych, 

d) udział w konkursach tematycznych, 

 
 

 
 

praca ciągła wychowawcy, opinia RP 

 nauczyciele przedm. dot. spełniania 
 humanistycznych obowiązków 

  obywatelskich, 

praca ciągła wychowawcy n –le wos uczestnictwa w 

  uroczystościach i 

  tematycznych konkursach 

praca ciągła wychowawcy opinie wychowawców 

  klasowych 

praca ciągła PCK opiniujące sprawozdanie 

 wolontariat szkolny opiekuna  PCK oraz 

  wolontariatu 

praca ciągła wychowawcy, sprawozdanie z 

 nauczyciele historii, częstotliwości uczestnictwa 

 biblioteka uczniów w 

  organizowanych 

 wychowawcy klas imprezach, obserwacja 

 maturalnych organizowanych imprez, 

 opiekunowie wystaw, spotkań 

 organizacji  

 młodzieżowych  

 nauczyciele historii  
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6. Kształtowanie postaw tolerancji dla 
osób o różnych poglądach 
religijnych, politycznych i 
kulturowych  

7. Przygotowanie uczniów do 
aktywnego uczestnictwa w 
kulturze:  

a)poznawanie zabytków 

architektonicznych, dzieł sztuki oraz 
pomników przyrody / wycieczki, rajdy,  
gry terenowe 

 

b) uczestnictwo w imprezach o 
charakterze lokalnym/ festyny, 
wystawy , spotkania/  

c) realizacja szkolnego programu 

nauczania regionalizmu 

d)przedstawianie sylwetek ludzi 

zasłużonych dla ziemi dąbrowskiej  
e) organizowanie wystaw prac twórców 

regionalnych 

f) wyszukiwanie talentów wśród 

uczniów poprzez dział w 

konkursach  oraz prezentowania ich 

dorobku 

g) praca społeczna na rzecz środowiska 

 

h) współpraca z organizacjami 

i instytucjami regionu / DDK, 

Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna, Kino” Sokół „ 
Związek Dąbrowiaków , Związek  

Strzelecki i inne 

 
 

 
 

praca ciągła wychowawcy, analiza tematyki 

 katecheci, opiekunowie lekcji dyspozycyjnych 

 org. młodzieżowych  

praca ciągła wychowawcy uczący ocena na posiedzeniu 

 przedmiotów podsumowującym 

 humanistycznych,  

 opiekunowie  

 organizacji,  

 n-le bibliotekarze  
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c.d. 8.Kształtowanie właściwej postawy praca ciągła nauczyciele WOS ocena dyrektora na 

 Polaka i Europejczyka:  opiekunowie SU, posiedzeniu 

   wychowawcy podsumowującym 

 a) zachęcanie uczniów pełnoletnich    

 do korzystania z praw obywatelskich    

 / udział w wyborach, sesjach    

 organów samorządowych,    

 referendach/    

 b)wskazywanie na potrzebę    

 aktywnego uczestnictwa młodzieży    

 w życiu środowiska lokalnego/     

 praca w organizacjach    

 społecznych i politycznych/    

 c) wypracowywanie potrzeby    

 poczucia praworządności,     

 spotkania z przedstawicielami    

 instytucji reprezentujących    

 samorządność organizacjami    

 i stowarzyszeniami    
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III. Odpowiedzialność 

 

1. Zapoznanie z obowiązkami i prawami ucznia 

zawartymi w przepisach szkolnych: 

praca ciągła wychowawcy oceny z zachowania 

i samodyscyplina   opinie 

ucznia     wychowawców 

 a) Statut Szkoły, 

b)Program wychowawczo- profilaktyczny 

c)Regulaminy klasopracowni, 

d)programy naprawcze 

 

   

    

    

    

    

 

  2. Motywowanie uczniów  do rzetelnej pracy  

zespołowej: 

 

praca ciągła 

 

nauczyciele 

przedmiotów, 

opiekunowie kół 

i organizacji 

n. bibliotekarze 

 

ocena na 

posiedzeniu 

sprawozdanie 

Rady Pedagogicznej 

 a) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i 

 pozalekcyjnych  

 b) uczestnictwo w pracach organizacji  

  młodzieżowych i kół zainteresowań i  

 stowarzyszeń  

 c) udział w konkursach, olimpiadach i zawodach,  

 d)rozbudzanie zainteresowań czytelniczych   

 e) aktywne poszukiwanie dodatkowych źródeł 

          informacji / księgozbiory, Internet/ 

f) ukazywanie różnych sposobów prowadzących             

do osiągnięcia celów życiowych,  

g) okazywanie zainteresowania uczniom,  

h) nagradzanie osiągnięć uczniów,  

i) powierzanie uczniom odpowiedzialnych zadań, 

j) stawianie realistycznych wymagań,  

k) zastępowanie rywalizacji współpracą, 

l) inspirowanie pracy zespołowej. 

   

    

 3.Przestrzeganie dyscypliny szkolnej: 

a)systematyczne  uczęszczanie na zajęcia 

lekcyjne, 

b)szczegółowe rozliczanie z opuszczonych godzin 

praca ciągła dyrekcja 

wychowawcy 

nauczyciele 

Pracownicy szkoły 

Sprawozdanie na 

Radzie 

Pedagogicznej  
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lekcyjnych, wg opracowanego systemu 

c) prezentowanie właściwego zachowania, 

godnego dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej na 

lekcjach i przerwach śródlekcyjnych, w szkole i 

poza nią, 

d) przestrzeganie zasad opracowanych w 

regulaminach szkoły. 

 

 

4. Troska o zachowanie bezpieczeństwa w szkole 

i poza nią 

a) realizacja zagadnień projektów 

wzmacniających poczucie bezpieczeństwa w 

szkole: 

- „ Szkoła bez przemocy”, 

-„Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń”, 

-„Stres pod kontrolą” i inne programy 

profilaktyczne 

b) kształtowanie postaw negacji w/c wszelkich 

aktów wandalizmu i przemocy 

c) odpowiedzialność za siebie i innych 

d)promowanie postaw aktywnych w/c wszelkiego 

     zła 

e) wdrażanie procedur postępowania w/c sytuacji 

   zagrożeń; 

f) przeprowadzanie próbnej ewakuacji. 

5.  Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm 

etycznych i kulturalnych: 

a)dbałość o kulturę słowa w szkole i poza szkołą 

   jako wyraz szacunku do siebie i innych 

      b)poszanowanie mienia szkolnego, społecznego, 

własności prywatnej 

 

 oceny z zachowania, 

uwagi 

Oceny z 

zachowania, uwagi  

w klasowym  

zeszycie uwag, 

ankieta badająca 

przyczyny absencji 

szkolnej, ewaluacja 

programu 

 

badanie 

ankietowe, 

obserwacja, 

sprawozdanie 

pedagoga, 

psychologa i 

koordynator ds. 

bezp. 

  

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, katecheci 

pracownicy szkoły, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

 

 

 

praca ciągła 

 

 

 

  

  

  

  

  

   

   

   

 

nauczyciele edb 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

katecheci, pracownicy 

szkoły 

 

  

 

1 x w roku 

 

  

  

  

  

 ocena dyrektora na 

posiedzeniu 

plenarnym 
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c.d. 

c) właściwy ubiór i zachowanie w różnych 

sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

d)promowanie kulturalnych zachowań w czasie 

zabawy / półmetki, dyskoteki, studniówki/ 

e/ kształtowanie postawy asertywnej 

  

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy 

 

 

dyrektor, nauczyciele, 

wychowawcy, 

 

  

  

  

  

6. Kształtowanie samorządności uczniowskiej: praca ciągła badania ankietowe 

a)odpowiedzialność za siebie i innych  wg potrzeb, 

b)aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły,  opiekunowie sprawozdania na 

regionu  organizacji, rodzice, posiedzeniu 

c) organizacja demokratycznych wyborów do  przedstawiciele podsumowującym 

    Szkolnego Samorządu Uczniowskiego i  instytucji Rady 

    samorządów klasowych;  wspomagających Pedagogicznej  
d) udział przedst. uczniowskich w     
podsumowujących posiedzeniach Rady    
Pedagogicznej  
e) udział reprezentantów szkoły w wyborach i  

obradach Młodzieżowej Rady Miejskiej przy 

Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarn.  
f) współpraca z samorządami uczniowskimi 

innych szkół organizacjami i stowarzyszeniami  
g) podejmowanie inicjatyw wynikających 
z potrzeby chwili 
h) prowadzenie szkolnego radiowęzła  
i) współpraca z Radą Rodziców w realizacji 
zadań szkoły 
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IV. Polak - 1. Uświadamianie uczniom istoty obywatelstwa    praca ciągła wychowawcy, analiza realizacji 

Europejczyk  europejskiego oraz konieczności doskonalenia opiekun Szkolnego ścieżki edukacji 

  znajomości języków obcych; Koła Europejskiego n.  europejskiej 

 2. Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji historii, n. języka  

  w stosunku do różnych kultur i narodowości polskiego, ks.  

 3. Kontynuacja współpracy ze szkołami i katecheci  

  instytucjami w ramach młodzieżowej   

  wymiany międzynarodowej   

 4. Podejmowanie działań w zakresie realizacji   

  nowych projektów   

 5. Uświadomienie uczniom wartości   

  kulturowych, religijnych i duchowych, które   

 

             mają wzbogacić kulturę Europy 

         6.Szacunek dla osoby, jej odrębności 

            /tolerancja dla odmienności.   

 

V. Przygotowanie 

i rzetelne 

wykonywanie 

pracy 

zawodowej 

 

1.  Rytmiczna realizacja treści programowych 

teoretycznej i praktycznej nauki zawodu 

2.  Przygotowanie do właściwego planowania 

kariery zawodowej 

     a)kształtowanie umiejętności promowania 

     własnej osoby 

     b) uświadamianie poczucia konieczności 

      podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji 

      zaw. wynikających z potrzeb rynku pracy 

     c) szkolenie warsztatowe i pogadanki 

    inf. prowadzone przez pracowników 

             instytucji rynku pracy 

   d)bieżąca informacja o możliwościach 

 

praca ciągła 

 

dyrektor, pedagog, 

wychowawcy 

n. j. polskiego, 

historii, ks. katecheci 

 

 

 

 

 

 

 

PUP 

OHP 

 

oceniające 

sprawozdanie 

Kierownik 

Szkolnych 

praktyk 
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c.d. V zatrudnienia absolwentów szkoły na rynku    

      pracy    

 3.  Aktualne informacje o możliwościach praca ciągła nauczyciele,  

 dalszego kształcenia w poszczególnych  opiekunowie praktyk,  

 zawodach oraz formach zmian kwalifikacji.  PUP, OHP  

 4.  Przygotowania do kontynuacji edukacji  kier. szkolenia  

   praktycznego,  

 a)spotkania ze studentami i pracownikami  pełnomocnik  

 wyższych uczelni,  d/s aktywizacji  

 b)popularyzacja kierunków kształcenia w  zawodowej  

 zawodach poszukiwanych w związku z    

 restrukturyzacją gospodarki    

 c)udział w targach edukacyjnych oraz innych    

 formach promocji szkół wyższych    

VI. Rozwój I. Rozwój intelektualny praca ciągła wychowawcy,  

intelektualny   pedagog szkolny,  

psychiczny i fizyczny 1.  Motywowanie uczniów  do pogłębiania wiedzy  nauczyciele  

ucznia i umiejętności:    

               a)uczestnictwo w konkursach i  wychowawcy statystyczny wykaz 

                   olimpiadach  i nauczyciele uczestnictwa, 

               b)praca w kołach zainteresowań  p. ogólnokształcących dyplomy, 

               c)udział w prelekcjach, wystawach,  i przedm. wyróżnienia, 

                   spektaklach teatralnych, wycieczkach  zawodowych analiza wyników 

                   przedmiotowych i imprezach   egzaminów 

                   okolicznościowych    

               d)tworzenie projektów celem    
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Cd.  wykorzystania teorii w praktyce    

    e)pogłębianie wiedzy i zdobywanie    

         dodatkowych umiejętności i kwalifikacji    

    

        poprzez udział w projektach unijnych 

   f)przekazywanie poczucia odpowiedzialności                 

za własny rozwój 

   g)koncentracja na mocnych stronach i atutach    

ucznia.    

 

2.  Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych 

źródeł informacji celem podnoszenia 

efektywności pracy własnej: 

             a)wykorzystywanie technik  informatycznych 

               b)korzystanie ze zbiorów bibliotek 

               c)korzystanie z oferty programów szkolnych i 

                edukacyjnych 

3.  Prowadzenie gazetki szkolnej oraz Szkolnej 

Witryny Internetowej 

praca ciągła wychowawcy i 

nauczyciele, 

bibliotekarze 

analiza stanu 

czytelnictwa, 

wykorzystanie 

centrum 

medialnego 

  

  

   

   

 praca ciągła opiekun zespołu 

redakcyjnego, 

opiekun 

strony 

ocena jakości i 

treści gazetki oraz 

witryny 

internetowej 

 

 

 

  

  II. Rozwój psychologiczny  

   

     

  

Zadania specjalistów:  

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

początek nauki lub nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

specjalista 

analiza opinii i 

orzeczeń poradni 

analiza pracy 

pedagoga 

szkolnego, analiza 

ankiety ucznia kl.I 

ewaluacja pomocy 

 1. 

  a)  

  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

  psychofizycznych uczniów, w tym uczniów   

  szczególnie uzdolnionych i dysfunkcyjnych   

   b) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień   

  uczniów    



26 
 

 
 
 

Cd.  c) opracowanie form, sposobów i czasu    

  udzielania pomocy uczniowi objętemu    

  pomocą    

  d) organizacja doradztwa edukacyjno-  doradca zawodowy sprawozdanie 

  zawodowego   doradcy 

 2. Realizacja programów profilaktycznych  pedagog, zawodowego, 

 3. Prowadzenie działań uświadamiających  nauczyciele sprawozdanie 

  zagrożeń współczesnej cywilizacji  wychowawcy. pedagoga 

 4. Troska o właściwy rozwój emocjonalny   szkolnego, 

     dokumenty szkolne 

 5)  Zapewnienie dostępu do opieki cały rok pedagog, sprawozdania 

pedagoga, 

wychowawcy, 

psychologa 

  psychologicznej.  nauczyciele 

    wychowawcy, 

    psycholog, PPP 

     

  III. Rozwój fizyczny   

 1. Organizacja pozalekcyjnych zajęć w kołach wg harmonogramu i nauczyciele wf , analiza 

  sportowych potrzeb wychowawcy, dokumentacji, 

 2. Udział w zawodach sportowych  nauczyciele, statystyka 

 3. Motywacja do aktywnego uczestnictwa w   uczestnictwa, 

  zajęciach wychowania fizycznego   analiza projektów 

 4. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze wg harmonogramu wychowawcy dane statystyczne- 

     analiza 

 5. Preferowanie zdrowego stylu życia/ edukacja praca ciągła nauczyciele wf, sprawozdania n-li, 

  prozdrowotna/  wychowawcy, wychowawców, 

 6.   Prowadzenie działań promujących zdrowy i  pedagog szkolny pedagoga, ankiety 

  aktywny styl życia:   ewaluacyjne, ocena 
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  a) Wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania   
  b) Dbałość o sprawność fizyczną   

  c) Kształtowanie postaw odrzucających używki   

  d) Edukacja prozdrowotna   

VII. Kształtowanie 1. Poznawanie działań zagrażających praca ciągła wychowawcy 

postaw świadomego i  środowisku naturalnemu – edukacja ekologiczna   

odpowiedzialnego 2. Podejmowanie działań służących ochronie   

współistnienia przyrody   

człowieka w 3. Kształtowanie właściwej postawy w/c konieczności   

otaczającym go segregacji odpadów i recyklingu   

środowisku 4. Promowanie piękna i wiedzy o Powiślu  koordynator ds.. 

naturalnym. Dąbrowskim  dziedzictwa i kultury 

     narodowej , n-le wos i 

     historii 

VIII. Promocja szkoły 1. Troska o prestiż szkoły w środowisku. praca ciągła dyrektor, nauczyciele, 

w środowisku     uczniowie, rodzice 

 2. Promowanie osiągnięć dydaktycznych,   

  artystycznych i sportowych.   

 3. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych wg harmonogramu  

  i środowiskowych.   

 4. Promowanie wszelkich inicjatyw młodzieży   

  podnoszących prestiż szkoły w środowisku.   

     nauczyciele 

 5. Organizowanie wspólnych z młodzieżą wg harmonogramu opiekunowie SU. 

 
 

 

realizacji ścieżki 

edukacyjnej 
prozdrowotnej, 

sprawozdanie 
higienistki szkolnej 

 

analiza realizacji 
edukacji 
ekologicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

analiza wyników 

rekrutacji, ocena 

organizowanych 

imprez 

środowiskowych, 

analiza treści 

szkolnej strony 

internetowej 
 

 

ocena i wyniki w 
sprawozdaniach 
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 gimnazjum przedsięwzięć:    

 a) organizacja Dnia Otwartego,    

 b) organizacja konkursów tematycznych,    

 c) organizacja gier terenowych i rozgrywek    

  sportowych.  dyrektor, analiza danych 

 6.  Podejmowanie innych działań marketingowych: II półrocze opiekunowie SU, n-le statystycznych 

 a) spotkania dyrektora szkoły z uczniami i  informatyki  

  rodzicami szkół gimnazjalnych,    

 b) przygotowanie banerów, folderów i ulotek    

  promocyjnych.    
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9.Stałe uroczystości szkolne i państwowe 
 

 

Uroczystość  Zadania wychowawcze Termin Odpowiedzialni 

     

I. Uroczyste rozpoczęcie 1. Zapoznanie młodzieży z gronem nauczycielskim,   

roku  szkolnego  pracownikami i społecznością szkolną 1 września w/g 

 2. Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych  harmonogramu 

 3. Poznanie patrona i sztandaru szkoły oraz ceremoniału  uroczystości w 

  szkolnego  danym roku 

     

 1. Uświadamianie uczniom tragedii wojny i totalitaryzmu  w/g 

II. Rocznica Tragicznego 2. Hołd poległym – składanie wiązanek kwiatów pod 17 września harmonogramu 

Września  pomnikiem Nieznanego Żołnierza  uroczystości 

 3. Okolicznościowy program artystyczny  w danym roku 

     

    wychowawcy 
III. Ślubowanie uczniów klas 1. Budzenie więzi wewnątrzklasowych  klas pierwszych, 

pierwszych  i wewnątrzszkolnych wrzesień samorząd 

 2. Wyrabianie poczucia przynależności do społeczności  szkolny 

  szkolnej   

 3. Umacnianie poczucia bezpieczeństwa.   
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IV. Dzień Edukacji 1.  Eksponowanie różnych form podziękowania   

Narodowej 

 nauczycielom  w/g 

 i pracownikom szkoły za trud nauki i wychowania np.  harmonogramu 

 odznaczenia, wyróżnienia, nagrody, kwiaty, program 

14 

października uroczystości 

 artystyczny ... /   

 2.  Ukazanie roli nauki i nauczyciela w życiu każdego   

 człowieka.   

 3.  Wyrabianie szacunku wobec nauczycieli i pracowników   

 szkoły.   

 

 

V. Dzień Papieża  

Jana Pawła II – Dzień Papieski 

 

 

1. Oddanie hołdu św. Janowi Pawłowi II. 

2. Przybliżenie młodzieży postaci Sługi Bożego -  świętego Jana 

Pawła II oraz Jego nauki. 

3.Zapoznawanie słuchaczy z twórczością Karola Wojtyły. 

 

 

 

 

16 października 

 

 

w/g 

harmonogramu 

księża, 

nauczyciele 

poloniści, historii 

 1.  Budzenie uczuć patriotycznych i dumy narodowej  nauczyciele 

 poprzez:  historii 

 a/ udział w uroczystościach lokalnych i szkolnych 11 listopada wychowawcy 

VI. Święto Niepodległości b/ szacunek dla godła, flagi, sztandaru , hymnu  odpow. w/g 

 c/ rozumienia znaczenia wolności i niepodległości dla  harmonogramu 

 narodu   

 polskiego   

 d/ kształtowanie potrzeby przekazywania ważnych   

 wartości i   

 postaw kultywowanych przez poprzednie pokolenia   

 Polaków   
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VII. Dni Regionalne 1. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego Wg biblioteka, 
 2. Kształtowanie umiejętności zauważania i szanowania tego harmonogramu koordynatorzy ds. 

  co wartościowe w środowisku lokalnym  dziedzictwa 
 3. Popularyzacja osiągnięć twórców lokalnych  kulturalnego i 
  ochrony środowiska      

     

  1. Wspieranie ucznia w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności listopad księża katecheci 

   poznawania kultury i wykorzystywania jej trwałych  wychowawcy 

VIII. Tydzień Kultury   wartości w swym życiu   

Chrześcijańskiej  2. Wyrabianie świadomości, że kultura łączy pokolenia,   

   a przez jej współtworzenie przekazujemy wartości   

   następnym pokoleniom   

  3. Ukazywanie roli wybitnych jednostek i świętych w   

   Życiu człowieka narodu i Kościoła 

 

  

     

IX. Opłatek szkolny  1. Podtrzymywanie tradycji kulturowo-religijnych grudzień wychowawcy 

  2. Budowanie więzi między uczniami, nauczycielami, ks.   

   katechetami, pracownikami szkoły, rodzicami   

  3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych  wg 

   osiągnięć / program artystyczny/  harmonogramu 
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X. Święto szkoły  1. Poznanie sylwetki patrona szkoły K. K. Baczyńskiego styczeń wychowawcy 

 jako wzorca osobowego dla młodzieży  nauczyciele 

  2. Budowanie przynależności do społeczności szkolnej  humaniści 

  3. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych  w/g 

  możliwości twórczych poprzez udział w programie  harmonogramu 

  artystycznym, konkursach i prezentacjach   

  4.  Kształtowanie postaw patriotycznych na przykładzie   

  osobowego wzorca patrona   

     

XI. Dzień Żołnierzy 

Wyklętych  

 

1. Poznawanie sylwetek Żołnierzy Wyklętych, ich losów, 

wyborów życiowych, tragicznych biografii. 

2. Dostarczanie wzorców osobowych, poprzez prezentację 

nieugiętości i patriotyzmu żołnierzy.  

marzec 

wychowawcy 

     

XII. Dzień Otwarty Szkoły 1. Promocja szkoły wśród uczniów i rodziców szkół marzec Opiekunowie 
  gimnazjalnych  Samorządu 

 2. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć  Uczniowskiego 

 3. Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów i   

  współpracy z rówieśnikami   
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XIII. Dzień Pamięci o 1. Znajomość problemu martyrologii  żydowskiej IV Opiekun koła 

Holokauście, Pamięć o 2. Kształtowanie postaw tolerancji w/c innych nacji i religii  polonistyczno - 

Żołnierzach Wyklętych 3. Wzbudzanie szacunku w/c miejsc tragedii  recytatorskiego 

  narodowościowych   

XIV. Rekolekcje 1. Kształtowanie postaw miłości do Boga i ludzi kwiecień wychowawcy 

wielkopostne dla uczniów 2. Podkreślanie wartości wspólnoty żywego Kościoła i innych   

Dzień papieski  wspólnot  ks. katecheci 

Rekolekcje zamknięte dla 3. Formacja duchowa nastawiona na szukanie wyższych październik  

maturzystów  wartości w życiu.   

 4. Czas refleksji nad sensem własnego życia w warunkach   

  wyciszenia wewnętrznego kwiecień  

 5. Poznanie Jasnej Góry – stolicy duchowej chrześcijaństwa   

     

    wychowawcy 
XV. Rocznica Konstytucji 1. Ukazanie istoty demokracji i jej roli w rozwoju świadomości  nauczyciele 

3 Maja  narodowej  historii 

 2. Świadome uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i maj  

  lokalnych jako wyraz postawy patriotycznej  program artyst. 

 3. Przedstawianie sylwetek wybitnych Polaków , wzorców  w/g 

  osobowych związanych z okresem Sejmu Wielkiego  harmonogramu 
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XVI. Dzień Sportu Szkolnego 1. Wyrabianie sportowej postawy w rozgrywkach  nauczyciele 

  indywidualnych i grupowych  wychowania 

 2. Kształtowanie umiejętności gry fair play czerwiec fizycznego 

 3. Wyrabianie świadomej dyscypliny i umiejętności pracy   

  w zespole   

     

 1. Prezentacja dorobku klas i uczniów  w/g 

XVII. Zakończenie roku 2. Wyróżnienia i nagrody odzwierciedleniem – czerwiec 

Harmonogramu 

 

szkolnego   rzetelność rocznej pracy   
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Zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Kuratora Oświaty delegacje Zespołu Szkół nr 2 aktywnie uczestniczą wraz z pocztem sztandarowym  w 

uroczystościach państwowych w dniach: 

- 17 września 

- 11 listopada 

- 1 marca 

- 3 maja 

 

Poczet sztandarowy jest również wystawiany podczas uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem i programem wychowawczo – 

profilaktycznym: 

- 1 marca 

- 3 maja 

- 1 września 

- 17 września 

- 14 października 

- 16 października 

- 11 listopada 

- dzień zakończenia szkoły oraz roku szkolnego. 

 

Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę podczas ważnych dla środowiska lokalnego uroczystości nieprzewidzianych harmonogramem. 
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III. Organizacje szkolne i koła zainteresowań wspierające proces wychowawczy 
 
 

 

 

1. Kształtowanie postawy demokracji i tolerancji przez organizowanie wyborów samorządowych.  
2. Ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje przez opracowanie i wdrożenie do realizacji planu pracy. 

3. Kształtowanie postaw moralnych i patriotycznych przez współudział w organizowaniu uroczystości  
państwowych i szkolnych. 

Samorząd Uczniowski 4. Troska o ład i porządek na terenie szkoły, poszanowanie mienia.  
5. Wyrabianie świadomej odpowiedzialności za realizację zadań szkoły/ udział w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców , rad klasowych/.  
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym przez udział w spotkaniach organizowanych w ramach realizacji 

projektów samorządów lokalnych i ogólnopolskich.  
7. Współpraca z samorządami szkół ponadgimnazjalnych regionu. 

 
 
 

 

 

Polski Czerwony Krzyż 1. Kształtowanie wrażliwości młodzieży na los drugiego człowieka. 

2. Skuteczne niesienie pomocy potrzebującym. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia. 

4. Promowanie honorowego krwiodawstwa. 

5. Promowanie postawy empatii. 

6. Wpajanie zasad pracy wolontariusza. 
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 1. Zachęcanie młodzieży do zdrowego stylu życia. 

 2. Ukazywanie tragicznych skutków nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii. 

Koło Trzeźwościowe 3. Zachęcanie uczniów do organizowania imprez bezalkoholowych. 

 4. Niesienie pomocy uczniom z rodzin patologicznych. 
 
 
 
 
 

 

Szkolne Koło 1. Rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do własnej ojczyzny. 

Europejskie 2. Wychowanie w duchu odpowiedzialności za swój region, kraj , świat. 

 3. Ukazywanie procesu integracji jako środka prowadzącego do osiągnięcia  warunków do długofalowego 

  rozwoju kraju. 

 4. Promowanie wartości tolerancji i szacunku, odpowiedzialności za wspólnotę europejską. 
   

Koło matematyczne 1. Doskonalenie umiejętności i sprawności współpracy w zespole. 

 2. Rozwijanie aktywności umysłowej, umiejętności logicznego myślenia. 

 3. Przygotowanie  do udziału w konkursach matematycznych i budzenie satysfakcji z osiągnięć 

  indywidualnych i grupowych. 

 4. Wyrabianie nawyku studiowania literatury fachowej, doskonalenia umiejętności wykorzystywania  komputera 

  w rozwiązywaniu zagadnień matematycznych. 
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Koło polonistyczne - 1. Przygotowanie młodzieży do dojrzałego uczestnictwa w kulturze. 

recytatorskie 2. Umożliwienie uczniom rozwijania własnych zainteresowań humanistycznych. 

 3. Przybliżenie dorobku twórców kultury. 

 4. Promowanie twórczości uczniowskiej. 

 5. Podnoszenie poziomu kultury języka , słowa. 

 6. Ożywianie życia kulturalnego w szkole przez organizowanie różnych imprez. 

 7. Budzenie w uczniach potrzeby uczestnictwa w imprezach kulturalnych organizowanych przez instytucje 

  kultury . 

 8. Promowanie czytelnictwa. 

Koła Języków Obcych 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów krajami obcojęzycznymi. 

 2. Wypracowywanie potrzeby doskonalenia językowego celem radzenia sobie na europejskim rynku pracy 

 3. Doskonalenie umiejętności prezentacji przez uczniów. 

 4. Skłonienie uczniów do refleksji na temat różnic kulturowych i płaszczyzn porozumienia pomiędzy Polską i 

  krajami języka nauczanego . Walka ze stereotypami i uprzedzeniami oraz zwiększanie świadomości 

  dotyczącej globalizacji  światowej kultury. Promocja tolerancji i współpracy między narodami. 
   

Koło historyczne 1. Zapoznanie uczniów z wybitnymi postaciami Powiśla Dąbrowskiego. 

 2. Poznawanie zabytków kultury materialnej. 

 3. Budzenie szacunku ruchu kombatanckiego. 

 4. Kształtowanie pamięci historycznej o ludziach walczących o wolność i niepodległość. 

 5. Ukazanie regionu jako kolebki ruchu ludowego w  wymiarze ogólnokrajowym. 

 6. Ukazywanie aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i na świecie. 
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1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką ekonomiczno – społeczną oraz kierunkami 

Koło Juniora Biznesu   rozwoju Polski na tle gospodarki światowej. 

Szkolny inkubator  2. Promowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania. 

przedsiębiorczość   3. Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej. 

  4. Kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży, pobudzanie aktywności zawodowej oraz 

   umiejętności organizowania się 

  5. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

   

 1. Wyrabianie nawyków poszanowania mienia szkolnego i społecznego.. 

 2.  Kształtowanie potrzeby aktywności fizycznej zgodnie z regułą fair play. 

Koło sportowe 3. Poznawanie elementów folkloru – nauka wybranych tańców ludowych. 

4. Kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji z kolegami ościennych szkół i klubów sportowych.  
5. Troska o ład i porządek – podejmowanie prac społecznych np. przy porządkowaniu terenu boisk, 

konserwacji sprzętu itp.  
6. Godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych. 

7. Propagowanie zdrowego stylu życia.  
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1.Kształtowanie postawy poszanowania pracy 

2. Wskazywanie na praktyczne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy teoretycznej.  
Spółdzielnia Uczniowska 3. Wskazywanie pracy jako wartości służącej społeczności szkolnej oraz przynoszący wymierne korzyści 

uczniom zaangażowanym w tę pracę  
4. Poznanie warunków życia młodzieży w innych krajach europejskich podczas wycieczek zagranicznych dzięki 
wypracowanym zyskom 

 
 
 
 
 
 

 

IV. SYSTEM KAR I NAGRÓD 

NAGRODY 

 

1. Uczeń jest nagradzany za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia  szkolne i pozaszkolne, dzielność 

i odwagę. 

2. Rodzaje nagród: 

a) pochwała udzielona przez wychowawcę przed klasą, 

b) pochwała dyrektora szkoły publicznie wobec 

uczniów,  
c) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców i w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej, do zakładów 
pracy,  
d) nagroda rzeczowa przyznana przez dyrektora szkoły,
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e) wpis do kroniki szkolnej, informacja na szkolnej stronie internetowej. 

f) nagrody specjalne,  
g) podwyższenie o jeden stopień oceny z zachowania za wzorową frekwencję oraz za najwyższą średnią w klasie 

 

KARY 
 

1. Uczeń jest karany za nieprzestrzeganie zasad zawartych w statucie szkoły. 

2. Rodzaje kar: 

 

a. upomnienie przez nauczyciela uczącego lub wychowawcę klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego; 

b. nagana dyrektora szkoły na forum klasy z wpisem do dziennika; 

 
 niszczenie sprzętu szkolnego, 

 spożywanie alkoholu w szkole, na imprezach szkolnych, poza szkołą,, 

 rozprowadzanie i spożywanie narkotyków na terenie szkoły, 

 agresywne i aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły, 

 kradzieże, 

 znęcanie się nad uczniami słabszymi, 

 wymuszenia, 

 bójki, 

 opuszczone zajęcia szkolne 50% w miesiącu, 

 inne drastyczne naruszanie statutu szkoły, 

 
c. zawieszenie prawa do: 

 
 udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

 reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

 korzystanie z niektórych form opieki socjalnej, 
 
 

d. przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole, 

e. przeniesienie do innej szkoły za powtórne udowodnione drastyczne łamanie regulaminu szkoły, a w szczególności: 

 
 kradzieże mienia 

 bójki z uszkodzeniem ciała 
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 picie alkoholu 

 rozprowadzanie i zażywanie narkotyków 
 

 

f. usunięcie ze szkoły w oparciu o Dz. U. w przypadku:  
wielokrotnych, udowodnionych, drastycznych, o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej czynów, decyzją dyrektora 
szkoły po konsultacji z radą pedagogiczną, a w szczególności za: 

 

 kradzieże przedmiotów o dużej wartości, 

 bójki z uszkodzeniem ciała / w/g zasad określonych w kodeksie karnym/, 

 rozprowadzanie narkotyków,  
 spożywanie alkoholu na terenie szkoły po wykorzystaniu wszelkich innych rodzajów kar wymienionych wyżej w regulaminie, 

 drastyczne akty wandalizmu, 

 inne drastyczne przypadki nie wymienione w regulaminie, a mające destrukcyjny wpływ na proces wychowawczy, 
 

 

UWAGA! Usunięcie ucznia ze szkoły może nastąpić po indywidualnym rozpatrzeniu każdej sprawy przez radę pedagogiczną 
po konsultacji z pedagogiem, rodzicami, samorządem uczniowskim 

 

3. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby ( nie dłużej niż pół roku), jeśli uczeń uzyska poręczenie samorządu 
klasowego lub szkolnego, rady rodziców, rady pedagogicznej 

4. Uczeń lub jego rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ucznia na terenie szkoły i podczas innych 
zajęć programowych.  

5. Uczeń ma prawo do odwołania się do dyrektora szkoły od kary w ciągu 14 dni od dnia, w którym została mu ona udzielona 
załącznikiem lub oświadczeniem rodziców.  

6. Szkoła informuje rodziców / prawnych opiekunów ucznia, o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze, 

7. Statut szkoły zabrania uczniom spożywania alkoholu w szkole, miejscach i lokalach publicznych, 

8. Uczniom zabrania się palenia tytoniu na terenie szkoły i w miejscach publicznych. 
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V. Terminarz zadań oraz form realizacji wynikających z profilaktyki i resocjalizacji. 
 

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Terminy 

1.Identyfikacja 
problemu naruszania 
dyscypliny szkolnej 
oraz patologii w 
środowisku 
uczniowskim 

1.Analiza wskaźników 
naruszania dyscypliny 
szkolnej (liczba kar 
statutowych, przypadki 
porzucenia szkoły, liczba 
spóźnień, frekwencja) na 
podstawie dokumentów 
szkolnych (dzienniki, 
protokoły rady 
pedagogicznej , 
dokumentacja pedagoga 
szkolnego) – analiza 
dokumentacji.  
2.Analiza patologii w 
środowisku uczniowskim 
(używanie alkoholu i 
innych środków 
odurzających, 
interwencje policji, 
prowadzone sprawy 
karne w sądzie dla 
nieletnich, próby 
samobójcze, przemoc, 
subkultury) – 
sprawozdanie 
3.Diagnoza stanu 
bezpieczeństwa w szkole 
ankiety dla uczniów, 
rodziców, nauczycieli, 
pracowników szkoły, ich 
analiza. 

Pedagog szkolny 
Wicedyrektor 
Przewodniczący 
Zespołu 
Wychowawców 
Klasowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koordynator ds. 
bezpieczeństwa 

Wrzesień koniec I 
półrocza 
Koniec roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x na 2-3 lata 

2.Poznawanie 1.Poznawanie środowiska Wychowawcy IX-X 
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środowiska 
uczniowskiego oraz 
potencjalnych 
rozmiarów zagrożeń 
i wpływu 
negatywnych grup 
rówieśniczych. 

klasowego. 
2.Poznawanie warunków 
rodzinnych klas I na 
podstawie 
przeprowadzonej ankiety. 
3.Wywiady 
środowiskowe, rozmowy 
indywidualne z uczniami i 
ich rodzicami lub ich 
opiekunami prawnymi. 
4.Rozpoznawanie 
indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i 
edukacyjnych oraz 
możliwości 
psychofizycznych uczniów 
oraz zaplanowanie 
sposobów ich 
zaspakajania. 
5.Rozpoznawanie 
zainteresowań i 
uzdolnień uczniów, w tym 
uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz 
zaplanowanie wsparcia 
związanego z rozwijaniem 
ich zainteresowań i 
uzdolnień.  
6.Planowanie i 
koordynowanie 
udzielania pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej dla : 
1)ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 

 
 
Wychowawcy,  
Pedagog szkolny 
 
 
Wychowawcy, 
Kuratorzy sądowi, 
Pedagog szkolny 
 
 
 
Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele, 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca, 
Pedagog szkolny, 
Psycholog 

 
 
IX-X 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Początek roku 
szkolnego, 
Wg potrzeb, 
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2)ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego 
nauczania, 
3)ucznia posiadającego 
opinię poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, 
4)ucznia, w którego 
przypadku stwierdzono, 
że ze względu na 
potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne wymaga 
pomocy psychologicznej-
pedagogicznej 
5.Przeprowadzenie wśród 
uczniów klas pierwszych 
ankiety dotyczącej 
adaptacji w nowej szkole 

Specjaliści poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej 
Dyrektor szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca  
Pedagog szkolny 

Praca bieżąca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koniec I półrocza 

3.Poziomy 
profilaktyki w szkole 

1. Profilaktyka 
pierwszorzędowa 
(UNIWERSALNA) – grupa 
niskiego ryzyka, cała 
społeczność szkolna: 
- wspomaganie 
prawidłowego procesu 
rozwoju fizycznego i 
psychicznego, 
- diagnozy rozpoznawcze 
zagrożenia ( ankiety, 
wywiady) występujące w 
szkole lub środowisku 
ucznia, 
- rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie ze 

Nauczyciele,  
psycholodzy, 
pedagodzy szkolni 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
 
 
 
 
Nauczyciele, 
pedagodzy szkolni, 
psycholodzy 

 
 
 
Cały rok wg planu  
 
 
 
 
Wrzesień i według 
potrzeb 
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stresem, trudnymi 
sytuacjami życiowymi i 
trudnymi emocjami, 
- promocja zdrowego 
stylu życia, 
- organizowanie 
różnorodnych działań w 
ramach projektu „Szkoły 
promującej zdrowie”, 
- działania mające na celu 
opóźnianie wieku inicjacji 
aby zapobiegać bądź 
zmniejszyć zasięg 
zachowań ryzykownych 
(palenia papierosów, 
spożywania alkoholu, itp.) 
 
2. Profilaktyka 
drugorzędowa 
(SELEKTYWNA) – grupa 
podwyższonego ryzyka, 
osoby przejawiające 
pierwsze objawy 
zaburzeń – dysfunkcji: 
Cel:  

a) Ograniczenie 
głębokości i czasu 
trwania 
dysfunkcji, 

b) Tworzenie 
warunków, które 
umożliwią 
wycofanie się  z 
zachowań 
ryzykownych: 

- zajęcia prowadzone z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socjoterapeuci, 
psycholodzy szkolni, 
wykwalifikowani 
trenerzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poradnia 
psychologiczno – 
pedagogiczna: 

 
 
W roku szkolnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W razie potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W razie potrzeb 
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grupą lub indywidualnie 
- prowadzenie 
profilaktyki selektywnej 
mającej na celu 
rozpoznawanie uczniów z 
deficytami poznawczymi, 
z rodzin dysfunkcyjnych, 
- organizowanie i 
prowadzenie zajęć 
grupowych lub 
indywidualnych w 
zależności od potrzeb 
 ( np. terapia 
pedagogiczna, treningi 
umiejętności 
społecznych, 
socjoterapia), 
 
3. Profilaktyka 
WSKAZUJĄCA – grupa 
wysokiego ryzyka, osoby, 
u których występują 
rozwinięte symptomy 
choroby ( zaburzenia), np. 
uzależnienie od 
narkotyków, 
Cel: 

a) Zablokowanie 
pogłębiania się 
procesu 
chorobowego i 
degradacji 
społecznej oraz 
umożliwienie 
powrotu do 
normalnego życia 

 
analiza patologii w 
środowisku 
uczniowskim 
 
Socjoterapeuci, 
psycholodzy szkolni, 
wykwalifikowani 
trenerzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekarze, specjaliści, 
psycholodzy, 
psychoterapeuci, 
rehabilitanci, 
pracownicy socjalni, 
pracownicy z zakresu 
resocjalizacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W razie potrzeb 
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w społeczeństwie 
- działania profilaktyczne 
są podejmowane obok 
lub po zakończeniu 
terapii (np. odwykowej), 
- profilaktyka wskazująca 
działania mające na celu : 
terapię, interwencję bądź 
leczenie młodzieży z 
symptomami zaburzeń, 

 
 
 
Instytucje 
zewnętrzne 
przygotowane do 
prowadzenia pomocy 
psychologicznej lub 
medycznej 

4.Strategie 
informacyjne, 
edukacyjne, 
programy 
alternatywne, 
działania 
interwencyjne 

1.Strategie informacyjne 
(poziom I,II,III):  
a) rozpowszechnienie 
prawdziwych i rzetelnych 
informacji o zagrożeniach 
wśród nauczycieli, 
uczniów i rodziców w 
formie szkoleń, 
warsztatów, spotkań z 
przedstawicielami 
instytucji 
wspomagających.  
b) wizualizacja informacji 
o istniejących 
zagrożeniach i 
możliwościach 
zabezpieczenia się przed 
nimi (gazetki, ulotki, 
filmy, wystawy, szkolna 
witryna internetowa). 
c) uświadamianie 
zagrożeń i konieczności 
przeciwdziałania im – 
spektakle profilaktyczne. 
d) edukacja informacyjna: 
* dostarczanie rodzicom  

 
Wychowawcy, 
Pedagog szkolny, 
Psycholog  
Funkcjonariusz policji  
Dyrektor szkoły 
Jw. Oraz 
opiekunowie kół i 
organizacji szkolnych, 
Wychowawcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog wraz z 
instytucjami 
wspomagającymi  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cały rok wg planu  
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

i nauczycielom wiedzy nt. 
zachowań ucznia, zmian 
w wyglądzie dziecka po 
zażyciu środków 
psychoaktywnych oraz 
informacji o rodzajach 
substancji 
psychoaktywnych, które 
są używane i popularne w 
danym środowisku 
lokalnym, 
 2.Strategie edukacyjne 
(poziom I, II, III): 
a)współodpowiedzialność 
nauczycieli, uczniów, 
rodziców i pracowników 
obsługi szkoły za proces 
budowania 
bezpieczeństwa w szkole 
a)opracowanie i realizacja 
tematyki szkoleń i 
procedur postępowania 
w zakresie: 
-postępowania wobec 
ucznia będącego pod 
wpływem alkoholu, 
narkotyków lub innych 
substancji odurzających, 
psychoaktywnych, 
-zjawiska fali, lobbingu i 
agresji uczniowskiej, 
-prób samobójczych, 
-postępowanie wobec 
uczniów palących 
papierosy, 
-bezpiecznego  i mądrego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
Psycholog 
Dyrektor 
Koordynator ds. 
bezpieczeństwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok wg 
harmonogramu i 
planu pracy 
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korzystania z Internetu, 
-postępowania w 
przypadku informacji o 
podłożeniu bomby, 
pożaru lub innych sytuacji 
nadzwyczajnych 
 
b)wspomaganie rodziców 
w procesie 
wychowawczym mini 
wykładami na temat 
istniejących zagrożeń i 
form przeciwdziałania. 
 
c) przekazywanie 
informacji o 
niebezpieczeństwie 
uzależnień poprzez :  
 
 
 
- zachęcenie młodzieży 
do udziału w 
wycieczkach, zawodach, 
zajęciach propagujących 
zdrowy i aktywny styl 
życia, 
- tematyczne pogadanki 
w zespole klasowym, 
- propagowanie policyjnej 
niebieskiej karty, 
d)propagowanie i 
promocja bezpieczeństwa 
w szkole i poza nią  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca, 
Pedagog, zaproszeni 
specjaliści 
 
 
 
 
Opiekunowie PCK, 
SU, pielęgniarka w 
środowisku edukacji i 
wychowywania, 
wychowawcy, 
pedagog 
 
Nauczyciele wych. 
Fizycznego, n-le wdż 
wszyscy pracownicy 
szkoły 
 
 
Nauczyciele 
wychowawcy 
 
 
Pozyskani prelegenci 
wychowawcy klasowi 
z pomocą 
psychologów PPP 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wg harmonogramu 
spotkań 
wywiadowczych  
 
 
 
 
Praca ciągła 
 
 
 
 
 
 
Praca ciągła  
 
 
 
 
Praca ciągła  
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- udostępnienie 
informacji o instytucjach 
wspomagających rodziny 
zagrożone patologią  
- rozpowszechnianie 
plakatów tematycznych, 
ulotek  
- organizowanie 
konkursów tematycznych  
- organizowaniu spotkań 
ze świadkami lub 
osobami uzależnionymi  
 
d) kształcenie postawy 
asertywnej zdecydowanie 
odrzucającej wszelkie 
używki i zagrożenia  
e) kształcenie 
umiejętności 
pozwalających unikać 
zachowań agresywnych 
poprzez realizację 
programów 
profilaktyczno-
edukacyjnych  
-”ARS czyli jak dbać o 
miłość” 
-”Zero tolerancji dla 
przemocy w szkole” 
-”Bezpieczna szkoła” 
-”Stres pod kontrola” 
f) kształcenie 
podstawowych 
umiejętności życiowych 
(podejmowanie decyzji, 
radzenie sobie ze 

Wychowawcy 
klasowi, pozyskani 
prelegenci, 
pracownicy PPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca 
klasowy, nauczyciel, 
pedagog 
 
Pedagog szkolny, 
przedstawiciele 
instytucji 
wspomagających 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog i psycholog 
szkolny 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z planem 
pracy wychowawcy 
praca ciągła, wg 
harmonogramu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wg planu pracy 
pedagoga 
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stresem, rozwiązywanie 
problemów, relacje 
interpersonalne) poprzez 
udział w warsztatach 
pedagogiczno-
psychologicznych 
g)organizowanie dla 
uczniów szkoleń z zakresu 
udzielania  I pomocy 
h) organizowanie 
różnorodnych działań w 
ramach projektu szkoły 
promującej zdrowie  
i) podejmowanie działań 
uwzględniających 
przygotowanie 
zawodowe i planowanie 
kariery zawodowej  
j) szkolenia rady 
pedagogicznej i rodziców 
z zakresu radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych i 
konfliktowych  
11)Przeprowadzanie 
próbnej ewakuacji szkol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele 
wychowawcy, 
nauczyciele EDB 
 
Dyrektor szkoły 
zgodnie z planem 
nadzoru  
 
 
Dyrektor szkoły 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wg plany pracy 
doradcy  
 
Wg potrzeb, 
przynajmniej 1x w 
roku 
 
 
1 raz w roku 

 3. Strategia działań 
alternatywnych ( poziom I 
, II, III) 
a) organizowanie 
aktywnych form 
wypoczynku i rekreacji  
b) organizowanie 
szkolnych debat 
poświęconych tematyce 
zagrożeń  

Wychowawcy 
nauczyciele wf 
aktyw samorządu 
uczniowskiego 
 
 
 
 
 
 

Cały rok wg 
kalendarza imprez 
sportowych i innych, 
praca ciągła 
 
 
 
 
 
 

 



53 
 

c) zachęcanie do 
aktywnego spędzania 
czasu,  
d)promowanie zdrowego 
stylu życia, 
e) zachęcanie do udziału 
w szkolnych i 
pozaszkolnych imprezach 
sportowych i 
rekreacyjnych,  
f) organizowanie 
szkolnych imprez 
masowych np. dyskoteki, 
rajdy, ogniska, wycieczki, 
spektakle teatralne i 
filmowe, 
g) uczestnictwo 
młodzieży w szkolnych 
kółkach zainteresowań – 
sportowym, teatralnym, 
polonistycznym , języków 
obcych, matematycznym, 
wiedzy o Unii 
Europejskiej, 
h) włączanie uczniów w 
prace na rzecz 
środowiska- 
wolontariusze pracujący 
dla:  
- chorych i pensjonariuszy 
Domu Pomocy Społecznej 
i Hospicjum im. św. Brata 
Alberta w Dąbrowie 
Tarnowskiej 
- niepełnosprawnych na 
Warsztatach Terapii 

 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele WF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiekun PCK 
Opiekun 
wolontariuszy 
Wychowawcy 
klasowi 
Księża katecheci 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca ciągła 
I w miarę potrzeb  
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Zajęciowej 
stowarzyszenie Pomocna 
Dłoń  
- chorych Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego 
Przy ZOZ w Dąbrowie 
Tarnowskiej 
i) zachęcanie młodzieży 
do pracy w organizacjach 
i kołach zainteresowań  
j) promowanie idei 
pomocy ludziom 
potrzebującym  
- świadczenie doraźnej 
pomocy w pracach 
domowych ludziom 
chorym i 
niepełnosprawnym  
- promowanie 
honorowego 
krwiodawstwa  
- rozprowadzanie 
cegiełek wzbogacających 
zasoby pieniężne fundacji 
charytatywnych  
- edukacja liderów 
promujących 
odpowiednie, pożądane 
wzorce zachowań 
4. Strategie 
interwencyjne ( poziom 
III) 
a) wspieranie w 
sytuacjach kryzysowych 
uczniów mających 
trudności w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog, psycholog 
szkolny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb 
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identyfikowaniu i 
rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych, 
b) towarzyszenie uczniom 
w trudnych momentach 
ich życia 
5. Strategie zmniejszania 
szkód ( poziom III): 
- działanie na rzecz osób 
już uzależnionych poprzez 
chronienie ich samych, a 
także społeczeństwa 
przed skutkami ich 
zachowań,  
6. Strategia zmian 
środowiskowych : 
- nakierowanie na 
identyfikację i 
modyfikację tych 
elementów środowiska 
społecznego i fizycznego, 
które sprzyjają 
szachowaniom 
problemowym u uczniów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele, 
pedagog, psycholog 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Według potrzeb 

5. Czynniki ryzyka-  
to cechy, sytuacje i 
warunki sprzyjające 
ich  powstawaniu. 
Czynniki chroniące - 
to cechy, warunki 
sytuacje 
przeciwdziałające 
pojawianiu się 
zachowań 
ryzykownych. 

Cel: 
* Inicjowanie działań, 
które wprowadzą 
pożądane zmiany w 
funkcjonowaniu ucznia. 
* Działania: 
- należy jednocześnie 
oddziaływać na czynniki 
chroniące ( wzmacniać je) 
oraz na czynniki ryzyka 
(eliminować je). 

 
 
 
Nauczyciel, pedagog, 
psycholog szkolny 
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1. Czynniki ryzyka: 
- modelowanie zachowań 
w domu i szkole, 
- grupa rówieśnicza, w 
której normą jest 
zachowanie 
dysfunkcyjne, 
- przyjęcie norm 
społecznych 
prowokujących 
nieakceptowane 
zachowania, 
- brak życiowych celów, 
- niepowodzenia w 
nauce, 
- brak wiary we własne 
siły, 
- wczesna inicjacja 
zachowań ryzykownych  
( palenie papierosów, 
spożywanie alkoholu, 
substancji 
psychoaktywnych, 
zachowania agresywne, 
przestępcze), 
- porzucenie nauki 
szkolnej, 
- ucieczki z domu 
rodzinnego, 
 
2.Czynniki chroniące: 
- silna więź emocjonalna z 
rodzicami, 
- poczucie własnej 
wartości, 
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- umiejętności społeczne ( 
np. rozwiązywanie 
konfliktów, problemów, 
asertywność), 
- przynależność do 
pozytywnej grupy, 
- poszanowanie prawa, 
norm, wartości i 
autorytetów, 
- świadomość 
skuteczności działań, 
- zainteresowanie nauką 
szkolną i aspiracje 
edukacyjne, 
- regularne praktyki 
religijne, 
- angażowanie się w 
działania prospołeczne, 

 3. Działania 
interwencyjne: 
a) przeprowadzanie 
rozmów ostrzegawczych z 
uczniami zachowującymi 
się nagannie, z ich 
rodzicami, opiekunami 
praktyk w celu uzyskania 
zobowiązań do nasilenia 
czynności opiekuńczo- 
wychowawczej;  
 
b) informowanie 
opiekuna praktyk o 
podjętych działaniach 
regulaminowych w 
stosunku do uczniów 
sprawiających problemy 

Pedagog szkolny, 
członkowie dyrekcji, 
kierownik szkolenia 
praktycznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog szkolny, 
członkowie dyrekcji, 
kierownik szkolenia 
praktycznego 
 

Praca ciągła i w 
miarę potrzeb 
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wychowawcze; 
c) w trudniejszych 
zespołach klasowych 
prowadzenie badań o 
charakterze 
socjometrycznym, 
organizowanie 
naprawczych form 
warsztatowych z 
pedagogiem lub 
psychologiem; 
d) poddawanie uczniów 
zagrożonych społecznie 
stałej kontroli i ocenie 
celem wdrażania do 
przestrzegania 
istniejących norm; 
e) stała kontrola wyników 
w nauce, zachowaniu i 
frekwencji uczniów, 
celem eliminowania 
przyczyn i niepowodzeń 
szkolnych; 
f) budowanie właściwych 
więzi interpersonalnych 
poprzez działalność grup 
wsparcia; 
g) współpraca z policją, 
prokuraturą, sądem dla 
nieletnich i kuratorami 
sądowymi w zakresie 
zapobiegania 
niedostosowaniu 
społecznemu i 
resocjalizacji, 
 

 
Pedagog szkolny z 
udziałem 
wychowawców 
klasowych 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog szkolny, 
księża katecheci 
 
 
 
Wychowawcy, 
dyrekcja 
 
 
 
 
Liderzy klasowi 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog, dyrekcja 
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h) informowanie rady 
pedagogicznej o 
podjętych środkach 
wychowawczych,  
i) umożliwienie rodzicom 
indywidualnych spotkań z 
psychologiem, 
pedagogiem, policjantem, 
prokuratorem, katechetą, 
j) troska o uczniów z 
domu dziecka, rodzin 
zastępczych i niepełnych, 
systematyczny kontakt z 
ich opiekunami,  
k) troska o uczniów 
objętych pomocą 
psychologiczno- 
pedagogiczno, ewaluacja 
efektów udzielania 
pomocy, 
l) współpraca z 
Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, 
pełnomocnikiem 
burmistrza ds. 
profilaktyki oraz 
Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej celem 
podjęcia działań 
Interwencyjnych, 
m) wspomaganie uczniów 
i ich rodziców w 
staraniach o pomoc w 
przypadkach trudnych 
życiowo sytuacji, 
 

Pedagog 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog, dyrekcja 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog, dyrekcja 
 
 
 
Wychowawcy, 
pedagog 
 
 
 
 
Pedagog, dyrekcja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagog, 
wychowawcy, 
dyrektor 
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n) wnioskowanie o 
objęcie kuratelą sądową 
uczniów z rodzin 
patologicznych  

Dyrektor, pedagog, 
wychowawcy 

 

VI. Program poprawy frekwencji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. K. K. 
Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej 

 Założenie programu: 

 

1. Poprawa frekwencji w szkole. 

2. Opracowanie strategii postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia. 

3. Kształtowanie umiejętności nauczycieli w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z lekceważenia przez uczniów obowiązku 

nauki w roku szkolnym 2017/2018. 

 Cele szczegółowe  

 

1. Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów.  

2. Poznanie czynników wpływających na absencję uczniów w szkole. 

3. Stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień z zajęć. 

4. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z zajęć.  

5. Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem kar i nagród stosowanych w szkole związanych z frekwencją oraz formami 

motywowania dzieci do systematycznego uczęszczania do szkoły. 

 Zasady usprawiedliwiania nieobecności  

 

1. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonuje wyłącznie wychowawca klasy. 

2. Nieobecność ucznia usprawiedliwiają rodzice/opiekunowie prawni osobiście lub w zeszytach usprawiedliwień 

3. Przy czystych  i budzących wątpliwości nieobecnościach ucznia wychowawca usprawiedliwia nieobecność tylko w drodze 

kontaktu osobistego z rodzicem/opiekunem prawnym. 

4. Uczeń pełnoletni niesprawiający żadnych problemów wychowawczych, za zgodą rodziców może sam usprawiedliwiać 

nieobecności w szkole (o ile nie występują one zbyt często). 
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5. przewidywanej, dłuższej niż tydzień nieobecności (np. pobyt w szpitalu, sanatorium, przewlekła choroba) rodzice/prawni 

opiekunowie są zobowiązani powiadomić wcześniej wychowawcę telefonicznie lub przez osobisty kontakt.  

6. Do 15 każdego miesiąca wychowawca podlicza frekwencję za miesiąc poprzedni. Rozliczenie to jest ostateczne. 

7. Wychowawca klasy zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej pierwszego stopnia jest zobowiązany do wypełnienia 

frekwencji na zajęciach szkolnych w dzienniczku praktyk ucznia na półrocze i koniec roku szkolnego. 

8. Wychowawca we frekwencji nie uwzględnia nieobecności ucznia spowodowanych reprezentowaniem szkoły na zawodach, 

konkursach, występach artystycznych itd. Organizator konkursu lub nauczyciel odpowiedzialny wpisuje długopisem do dziennika 

zwolnienie i potwierdza je swoim podpisem. Nie dotyczy to nieobecności ucznia związanej z wezwaniem do WKU – wówczas 

wpisuje mu się nieobecność usprawiedliwioną. 

9. W przypadku dłuższych usprawiedliwionych nieobecności (np. leczenie szpitalne, sanatoryjne itd.) dopuszcza się zapis słowny 

dotyczący przyczyny nieobecności (należy jednak zanotować nieobecność). 

10. W przypadku prywatnych wyjazdów ucznia ( np. wyjazdy zagraniczne, turystyczne) w trakcie roku szkolnego wymagana jest 

wcześniejsza zgoda dyrektora szkoły. Wówczas nieobecność ucznia traktuje się jako usprawiedliwioną, co odnotowuje się w 

dzienniku lekcyjnym. 

11. Uczeń przychodzi na lekcje punktualnie. Późniejsze przybycie ucznia na lekcje traktuje się jako spóźnienie. Nauczyciel 

odnotowuje czas spóźnienia jeśli przekroczy ono 5 min (np.S
10`

). 

 Zasady zwalniania z lekcji  

 

1. Uczeń może być zwolniony z lekcji na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Zwolnienia dokonuje wychowawca 

klasy lub pod jego nieobecność dyżurujący wicedyrektor. Zwolnienia z lekcji traktuje się jako nieobecność usprawiedliwioną i 

wpisuje się długopisem do dziennika. 

2. Jeśli zwolnienie z zajęć nie jest związane z nagła sytuacją losową, uczeń powinien przedstawić zwolnienie w dniu 

poprzedzającym. Powód zwolnienia musi być istotny, jasno określony i nie może dotyczyć spraw, które mogą być zrealizowane 

w godzinach pozalekcyjnych. 

3. W przypadku kontaktu telefonicznego należy żądać pisemnego potwierdzenia zwolnienia od rodziców.  

4. Dopuszcza się kilkuminutowe spóźnienia na pierwsze lekcje, o ile wynikają one z utrudnień komunikacyjnych. 

 

 Strategia postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia 

 

1. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, wychowawca: 
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 Przekazuje pedagogowi szkolnemu informację o takich uczniach. 

 Powiadamia rodziców telefonicznie, a jeśli zajdzie taka potrzeba listownie ( za potwierdzeniem odbioru) o absencji ucznia i 

wzywa ich do szkoły celem wyjaśnienia danej sytuacji. 

 Wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z uczniem. 

 W klasach promocyjnych frekwencja na zajęciach lekcyjnych po rocznej radzie klasyfikacyjnej rozliczana jest we wrześniu 

następnego roku szkolnego ze wszystkimi konsekwencjami godzin nieusprawiedliwionych. 

 W obecności dyrektora, pedagoga szkolnego przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem, w której informuje ich o 

ewentualnych konsekwencjach systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły. Uczeń, który opuścił 25 (?) godzin i są one 

nieusprawiedliwione podpisuje kontrakt. 

 Informuje pracodawcę w odniesieniu do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły pierwszego stopnia. 

 

2. Rodzice uczniów wagarujących powyżej 25 (?) godzin nieusprawiedliwionych osobiście usprawiedliwiają nieobecności. 

3. Jeśli nieobecności nieusprawiedliwione przekraczają 50% liczby zajęć dydaktycznych w miesiącu, wychowawca przesyła 

pisemną informację do wójta/burmistrza odpowiedniego urzędu gminy celem podjęcia postępowania administracyjnego o nie 

spełnieniu obowiązku nauki. 

 

 System kar stosowanych w szkole związanych z frekwencją 

 

1. W szkole obowiązuje następujące zasady udzielania kar: 

2. Nieusprawiedliwione spóźnienie na zajęcia szkolne -  1pkt. karny wpisany do zeszytu uwag. 

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność – ilość opuszczonych godzin x2 wpisanych do zeszytu uwag. 

4. Ucieczka z lekcji  / udowodnione wagary – 20 pkt. karnych wpisanych do zeszytu uwag. 

5. Wychowawca po rozmowie z rodzicami wychowanka ma prawo rozważyć możliwość odmówienia uczniowi wyjazdu na 

wycieczkę, jeśli dziecko notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne. 

6. 30 % godzin nieusprawiedliwionych w rozliczeniu miesięcznym – upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika. 

7. 50 %  godzin nieusprawiedliwionych w rozliczeniu miesięcznym  – nagana dyrektora szkoły z wpisem do dziennika. 

 

System nagród w szkole związanych z frekwencją. 

 

1.  Wychowawca nagradza pochwałą uczniów o bardzo dobrej frekwencji na forum klasy i na zebraniu z rodzicami. 

2. Punktualność – wpis semestralny / roczny 10-20 pkt. dodatnich do zeszytu uwag. 

3. Wzorowa frekwencja powyżej 90%  - wpis semestralny / roczny 20-30 pkt. dodatnich do zeszytu uwag 
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4.  Dyrekcja kieruje list pochwalny do rodzica ucznia o 100% frekwencji na koniec roku szkolnego. 

5.  Uczniowie o 100% frekwencji mają prawo do podwyższenia oceny z zachowania o jeden stopień w stosunku do oceny 

proponowanej. 

6.  Klasie, która uzyska najwyższą frekwencję na koniec roku szkolnego przysługuje prawo do „dnia bez pytania” w wybranym 

przez tę klasę terminie. 

 

 Strategie profilaktyczne (rozwijanie umiejętności życiowych): 

 

1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: 

 aktywne słuchanie uczniów informacji dotyczących zasad usprawiedliwień nieobecności,  

 przekazywanie i przyjmowanie przez dziecko informacji zwrotnych dotyczących przyczyn jego nieobecności w szkole bądź 

nieobecności nieusprawiedliwionej,  

 porozumiewanie się werbalne i niewerbalne ( pochwała nauczyciela np. uśmiech), 

 zachowanie przez dziecko asertywności w sytuacji presji otoczenia zachęcającego do ucieczki ,  

 rozwijanie umiejętności odmawiania grupie lub jednostkom zachęcającym ucznia do wagarów,  

 nauka dzieci rozwiązywania konfliktów, 

 współdziałanie zespołu klasowego w motywowaniu kolegów i koleżanek do zaprzestania wagarowania, 

 praca w zespole klasowym nad uświadamianiem konsekwencji wypływających z notorycznej absencji, 

 związki i współdziałanie ze społecznością rodziców klasowych w celu utrzymywania wypracowanych zasad programu 

poprawy frekwencji, 

2. Umiejętności budowania samoświadomości: 

 samoocena  - dziecko cyklicznie dokonuje samooceny w związku z miesięczną frekwencją, 

 identyfikacja własnych mocnych i słabych stron dotyczących problemu wagarów (lekcje dyspozycyjne), 

 pozytywne myślenie, nastawienie dziecka na pozytywny efekt celu poprawy frekwencji, 

 budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, 

3. Umiejętności budowania własnego systemu wartości:  

 zrozumienie występowania różnych norm społecznych, przekonań, które należy szanować i respektować, 

 identyfikacja czynników, które wpływają na system wartości, postawy uczniów i rozwijanie właściwych, zgodnych z 

programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły, 

 tworzenie przez uczniów własnej hierarchii wartości, postaw i zachowań w oparciu o promowane przez szkołę, 

 przeciwdziałanie dyskryminacji i negatywnym stereotypom, zapobieganie odrzuceniu przez klasę uczniów o wysokiej skali 

absencji, włączanie ich w prace, imprezy klasowe aby zadbać o integrację dziecka z grupą rówieśniczą, 
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 podejmowanie przez nauczycieli działań na rzecz prawa, odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej – współpraca z 

wójtami / burmistrzami urzędów gmin w celu postepowania administracyjnego o nie spełnianiu obowiązku nauki, 

4. Umiejętności podejmowania decyzji 

 krytyczne i twórcze myślenie – umiejętność krytycznej oceny własnego zachowania związanego z wagarami i próba 

samodzielnego rozwiązania problemu, -  identyfikacja ryzyka dla siebie i innych (rozwijanie empatii), 

 poszukiwanie alternatyw, zachęcanie do aktywności szkolnej, udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań aby 

minimalizować zagrożenie nieobecnościami, 

 uzyskiwanie informacji o własnej sytuacji dotyczącej frekwencji  i ocena ich wartości,  

 przewidywanie konsekwencji uczniowskich działań, zachowań i zapobieganie niepożądanym, 

 stawianie sobie celów, 

5. Umiejętności radzenia sobie i kierowania stresem: 

 samokontrola dziecka,  

 radzenie sobie z presją,  

 gospodarowanie czasem,  

 radzenie sobie z lękiem, trudnymi sytuacjami, 

 poszukiwanie pomocy u wychowawców, innych nauczycieli, w tym wspierających, liderów klasowych. 

 

6. Rozwijanie umiejętności rodziców: 

 przekazywanie rodzicom informacji na temat różnych aspektów psychospołecznego funkcjonowania ich nastoletnich dzieci, 

 wzmacnianie ich umiejętności wychowawczych, 

 zachęcenie rodzica do aktywnego udziału w programie profilaktycznym, w którym uczestniczy dziecko, 

 wzmocnienie więzi nastolatka z rodzicami, 

 

 Postanowienie końcowe 

 

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności oraz konsekwencji wynikających z częstych, a 

zwłaszcza nieusprawiedliwionych obecności. 

2. Monitorowanie frekwencji poszczególnych klas. 

3. Przedstawienie frekwencji w formie graficznej i eksponowanie na tablicy informacyjnej. 

4. Umieszczenie programu poprawy frekwencji na szkolnej stronie internetowej. 

 

 Ewaluacja: 
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1. Porównanie wyników frekwencji miesięcznych i semestralnych; 

2. Cykliczna samoocena uczniów dotycząca własnej frekwencji, 

3. Analiza przyczyn ewentualnych niepowodzeń i sukcesów uczniów, wyciąganie wniosków, wdrażanie i utrzymywanie 

pozytywnych, eliminowanie negatywnych, 

4. Wyniki ewaluacji powinny być wykorzystane do modyfikacji programu lub uwzględnione przy kolejnej edycji programu; 

VII. Monitorowanie i ewaluacja programu profilaktyczno - wychowawczego. 

 

1. Monitorowaniu, czyli ciągłemu rejestrowaniu postępów w realizacji programu wychowawczego podlegają co roku: 

a) plany pracy wychowawczej wychowawcy klasowego i ich realizacja,  
b) współpraca z rodzicami ( tematyka zebrań i frekwencja, rozmowy indywidualne, informacje o postępach uczniów i działaniu 

szkoły) ,  
c) organizacja i przebieg imprez i uroczystości szkolnych, 

d) organizacja, cele wycieczek szkolnych ( karty wycieczek, wpisy do dziennika) , 

e) organizacja zajęć pozalekcyjnych ( plany pracy, dzienniki) , 

f) współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, 

g) realizacja zadań pedagoga szkolnego,  
h) pozytywne i negatywne zachowania uczniów na lekcjach, zajęciach, przerwach i uroczystościach  

( uwagi w dziennikach lekcyjnych ) ,  
i) działania podjęte wobec uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu oraz trudna sytuacja domowa. 

 

2. Realizacja zadań i działań zawartych w powyższym programie wychowawczym zostanie poddana ewaluacji mającej na celu dostarczenie 

informacji o osiągnięciach, a także danych umożliwiających dokonanie niezbędnych modyfikacji. 

3. Za ewaluację wycinkową lub całościową programu odpowiada zespół ewaluacyjny wchodzący w skład Zespołu Wychowawców 

Klasowych. Zespół przygotowuje na koniec roku szkolnego informacje i przedstawia na Radzie Pedagogicznej w zakresie określanym w 

planie nadzoru pedagogicznego. 

4.  Ewaluacja realizacji zagadnień profilaktyki: 

Realizacja zagadnień programu profilaktyki w planach wychowawcy klasowego i dokumentacji pedagoga szkolnego – zastępca 

dyrektora, praca ciągła: 
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Wychowawcy, opiekunowie kół, organizacji – praca ciągła: 

a) uwzględnienie zagadnień w planie pracy opiekunów kół i organizacji, 

b) realizacja przyjętych zadań na zajęciach edukacyjno- wychowawczych i pozalekcyjnych. 

c) Przewodniczący Zespołu Wychowawców Klasowych: 

 

 koordynacja przeprowadzenia ankiet diagnozujących problemy wychowawcze w oparciu o wnioski wynikające z ewaluacji 

procesu  wychowawczego za ubiegły rok – według harmonogramu. 

 analiza wyników ankiet diagnozujących oraz ustalenie zaleceń do dalszej pracy - Pedagog szkolny, przewodniczący zespołu 

wychowawców klasowych – koniec I półrocza. 

 
 
 
 
 

 

Opracowała Rada Rodziców i przedstawiła do akceptacji Radzie Pedagogicznej w dniu 29 września 2017 r. 

Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców 28 września 2017 r. 
 


