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Wstęp 

 
Program wychowawczo – profilaktyczny powstał po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb 
uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści 
i działania o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, informacyjnym  
i profilaktycznym podejmowane w szkole i realizowane przez wszystkich nauczycieli przy 
współpracy z rodzicami uczniów. Został osadzony w tradycji szkoły i lokalnej społeczności 
i uwzględnia zmiany w niej zachodzące. Obejmuje również wytyczne polityki oświatowej 
państwa uwzględniając jednocześnie definicję wychowania przedstawioną przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 
 

Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego 
 
Nasza szkoła stwarza optymalne warunki rozwoju zarówno dla uczniów zdolnych, przeciętnych, 
jak i mających deficyty rozwojowe. Zapewnia wychowankom warunki do wszechstronnego 
rozwoju osobowości, do zdobywania wiedzy, kształtuje umiejętność uczenia się oraz 
wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce i planowania własnego rozwoju. Jednym 
z głównych priorytetów szkoły jest troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, a także 
rozwijanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez szacunek do dziedzictwa kulturowego 
narodu, regionu oraz miasta. 
Kadra naszej szkoły to zespół kreatywnych, chętnych do współpracy z uczniami i rodzicami 
pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali takie metody nauczania, które 
przynoszą najlepsze rezultaty, gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągania 
przez nich satysfakcjonujących wyników w nauce. 
Oferujemy naszym uczniom szkołę wyposażoną w liczne i nowoczesne pracownie zawodowe 
oraz pomoce dydaktyczne, służące ich pełnemu rozwojowi.  
Współpracujemy z rodzicami uczniów i wspieramy ich w procesie wychowawczym, rodzice 
niestety w małym stopniu wspierają działania nauczycieli. 
Badania przeprowadzone w ubiegłym roku szkolnym wskazują, iż problemy występujące w 
szkole dotyczą głównie: 

 naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej; 
 niskiej motywacji do uczenia się; 
 podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych, tj. wagarowanie, palenie 

papierosów i spożywanie alkoholu oraz używanie substancji psychoaktywnych, 
zachowania agresywne; 

 niskiej frekwencji na zajęciach; 
 zarządzania sobą w czasie wolnym; 
 radzenia sobie ze stresem; 
 umiejętności interpersonalnych. 

 
Tu celem nadrzędnym jest promocja zdrowia. 
Działalność obejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 
ryzykownych, związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, 
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, charakteryzujących 
się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących 
ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego 
otoczenia społecznego. 
 
Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia 
oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości 
w sferze: 
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1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalają-
cych na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zchowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 
stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwicze-
niu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 
Działalność wychowawcza będzie obejmowała w szczególności: 

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrwot-
nej i zdrowego stylu życia, w tym stosowanie zasad higieny i bezpiecznego zachowania w 
związku z Covid – 19; 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, kształtowanie odpowiedzialnych postaw 
uczniów, w tym wychowanie patriotyczne, obywatelskie i prospołeczne; 

3) kształtowanie postaw i norm społecznych, w tym kultury osobistej, szacunku do drugie-
go człowieka;  

4) wzmacnianie wśród uczniów  więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśni-

czych oraz relacji uczniów i nauczycieli; 
6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmio-

towych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami, a także warsztatowej pracy 
z grupą uczniów; 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców; 
8) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej; 
9) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelo-

wanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych, w tym zapobieganie konfliktom rówie-
śniczym, stosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej;  

10) rozwój wiedzy na temat klimaty, ochrony zdrowia, finansów i prawa. 
 
Działalność profilaktyczna w szczególności obejmie: 

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidło-
wym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 
ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez 
nich środków i substancji odurzających i psychotropowych. 

2) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych i promocji 
zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz re-
alizowanych celów profilaktycznych; 

3) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alterna-
tywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności 
potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej; 

4) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji odurza-
jących i psychotropowych  przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu in-
nych zachowań ryzykownych; 

5) bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, w tym zapobieganie prze-
mocy w cyberprzestrzeni, hej tu, łamania prawa; 

6) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej in-
terwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzy-
kownych; 
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7) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dzia-
łań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji odurzających 
i psychotropowych. 

 
Badanie realizowane było we wrześniu 2020r. Badaniem objęto 161 uczniów pierwszych i 
drugich klas (zarówno Technikum – 90, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia – 71), 110 
rodziców/opiekunów prawnych oraz 30 nauczycieli. Na podstawie zebranych danych został 
sporządzony raport, który przedstawia diagnozę czynników ryzyka i czynników chroniących w 
celu przeciwdziałania narkomanii i podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych. 
 
Zagrożenia dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi jest szczególnie ważnym 
i niepokojącym zjawiskiem. Według badań ogólnopolskich prowadzonych na zlecenie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej co piąty polski nastolatek spróbował marihuany, co dziesiąty 
amfetaminy, a co piętnasty heroiny. Problem narkomanii w Polsce nie dotyczy już tylko 
określonych grup czy środowisk społecznych, ale jest zagrożeniem powszechnym. Niestety 
trzeba przyjąć, że każde dziecko może mieć kontakt ze środkami odurzającymi. 
Problem narkomanii ma charakter interdyscyplinarny. Znajduje się on w polu zainteresowania 
różnych służb, takich jak lecznictwo, oświata, pomoc społeczna, organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości, media. Każda z nich styka się z tym zjawiskiem od innej strony. 
Także placówka oświatowa oraz nauczyciele mają do spełnienia podobne zadanie jak rodzice: 
powstrzymać dzieci przed sięgnięciem po narkotyki. Spędzają z nimi bowiem dużą część czasu, 
stają się ich autorytetem, mają wielki wpływ na ich rozwój. To także rolą szkoły, wszystkich 
osób zaangażowanych w proces edukacyjno-wychowawczy jest identyfikacja zachowań 
ryzykownych uczniów i związanych z tym zagrożeń. 
Grupami szczególnie narażonymi na używanie substancji psychoaktywnych jest młodzież 
pozostająca bez opieki rodzicielskiej, „dzieci ulicy”, niepełnoletnie osoby popełniające czyny 
karalne, osoby zagrożone demoralizacją, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, a także 
młodzież z zaburzeniami zachowania oraz koncentracji i uwagi.  
Grupy młodzieży zagrożonej wymagają szczególnych oddziaływań profilaktycznych 
prowadzących do zmiany stylu życia i zaprzestania używania narkotyków, w szczególności 
działań zwiększających wiedzę na temat skutków używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i środków zastępczych, kształtujących przekonania normatywne i postawy 
prozdrowotne, a także zmniejszających deficyty umiejętności psychospołecznych. 
Wnioski z wielu badań naukowych wskazują, że jeśli działania na rzecz zapobiegania narkomanii 
mają być skuteczne, muszą wykorzystywać współczesną wiedzę na temat czynników 
chroniących, czynników ryzyka oraz modeli teoretycznych wyjaśniających zjawisko inicjacji 
narkotykowej i rozwijania się problemowego wzoru używania substancji psychoaktywnych. 
 
Główną metodą wykorzystaną do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej była metoda 
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki badawczej, jaką jest ankieta. Do uzyskania 
odpowiedzi na pytania kluczowe zespół zadaniowy przygotował narzędzie badawcze – 
kwestionariusze ankiet skierowane do grupy badawczej.  
 
Wnioski: 
Dane z badań wskazują, że planując działania należy położyć nacisk na kształtowanie 
wspierającego środowiska szkolnego, rozwijanie kompetencji wychowawczych 
i profilaktycznych nauczycieli, przebudowę relacji interpersonalnych w szkole, przeciwdziałanie 
przemocy i uzależnieniom, kształtowanie postaw akceptujących różnorodność, tworzenie 
warunków do otwartego dialogu i skutecznej współpracy kadry pedagogicznej z rodzicami 
i uczniami, działań rozwijających profilaktykę rówieśniczą i profilaktykę zintegrowaną. 
Realizacja tych celów wymaga prowadzenia stałych, konsekwentnych, kompleksowych działań 
w środowisku lokalnym i szkolnym, budowania koalicji, współpracy między różnymi 
instytucjami. 
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Wychowywanie dziecka spoczywa przede wszystkim na rodzicach, jednakże szkoła powinna 
modelować, pokazywać wzorce, wzmacniać normy kulturowe. Poniżej przedstawionych zostało 
kilka ogólnych zaleceń dotyczących pracy z młodzieżą:  

a. Prowadź działania integracyjne w grupie; 
b. Sprawnie zarządzaj grupą; 
c. Staraj się budować dobre relacje, (stwórz dobry klimat w grupie); 
d. Buduj dobre relacje z rodzicami, by zachęcić ich do współpracy; 
e. Reaguj na problemy młodzieży, udzielaj wsparcia w przeżywanych trudnościach; 
f. Sprawdzaj z kim kontaktuje się młodzież; 
g. Porozmawiaj o zagrożeniach, wyraź zdecydowany sprzeciw wobec używania narkoty-

ków i innych środków psychoaktywnych; 
h.  Wyjaśnij, żeby uczeń bezwzględnie informował bezpośrednio zarówno wychowawcę  

jak i rodzica o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. obcy ludzie wokół szkoły, oddalanie 
się innych uczniów poza miejsce prowadzonych zajęć, rozmowy młodzieży o zakupach z 
nieznanego źródła, itp.). 
 

Zalecenia i rekomendacje: 
 

1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie profilaktyki uzależnień, w 
szczególności uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych 
społecznie; 

2. Upowszechnianie programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ry-
zykownych, rozwijających umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów, promowa-
nie wolontariatu; 

3.  Angażowanie uczniów w procesy podejmowania decyzji w szkole, aktywizacja samorzą-
du uczniowskiego i innych form działalności uczniowskiej; 

4. Opracowanie i upowszechnianie zbioru oczekiwań, zasad i reguł, dotyczących zachowa-
nia w środowisku szkolnym, oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania – we współpracy z 
uczniami; 

5. Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

6. Realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom; 

7. Podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależ-
nień; 

8. Prowadzenie i wspieranie programów i działań profilaktyki selektywnej i wskazującej; 
9. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców; 
10. Opracowanie i upowszechnianie publikacji i materiałów kierowanych do rodziców na 

temat ryzyka używania narkotyków; 
11. Współpraca z rodzicami przy realizacji programów profilaktyki selektywnej 

i wskazującej, w szczególności dla młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagro-
żonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

12. Należy zintensyfikować działania profilaktyki w szkole oraz  działania promujące kultu-
ralne słownictwo, przeciwdziałać wulgaryzmom. 

13. Należy zwracać każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów; a wśród rodziców 
należy szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych w szkole form i metod, pomocy uczniom i 
zapobiegania przemocy i agresji. 

14. Należy zachęcać rodziców do większego zainteresowania się problemami własnych dzie-
ci – pedagogizacja rodziców. 

15. Nauczyciele, pracownicy, rodzice powinni kontynuować dotychczasowe działania wy-
chowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowaw-
czy. 
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16. Wyniki diagnozy wykorzystywać do opracowywania i modyfikowania programu wy-
chowawczo – profilaktycznego oraz programów wychowawczych klas. 

 

Przyjęta wizja szkoły 
 
Szkoła przygotowuje ucznia dostosowanego do potrzeb rynku pracy i gotowego do 
samokształcenia. 
 

Przyjęta sylwetka wychowanka 
 
Model absolwenta Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach: 
 

a) absolwent przestrzega norm prawnych, społecznych i etycznych oraz jest tolerancyjny; 
b) potrafi współpracować z innymi; 
c) jest przygotowany do zdobywania wiedzy i umiejętności na wyższym szczeblu; 
d) jest elastyczny na rynku pracy realizując ideę „uczenia się przez całe życie”; 
e) absolwent Centrum posługuje się językami obcymi nowożytnymi w sposób 

komunikatywny co zwiększa jego możliwości na europejskim rynku pracy; 
f) potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych zachowując równowagę emocjonalną; 
g) szanuje kulturę własnego narodu i inne kultury narodowe; 
h) jest wrażliwy na potrzeby innego człowieka; 
i) prowadzi aktywny i zdrowy tryb życia. 

 

Cele programu 

 
1. Ukształtowanie u uczniów postaw warunkujących odpowiednie funkcjonowanie w klasie, 

rodzinie i społeczności lokalnej. 
2. Ukształtowanie młodego człowieka dojrzałego emocjonalnie, wrażliwego, opanowującego 

swoje emocje w różnych sytuacjach życiowych. 
3. Ukształtowanie wychowanka reprezentującego właściwą postawę patriotyczną, moralną, 

dbającego o właściwy rozwój duchowy. 
4. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i propagowanie zachowań akceptowanych 

społecznie. 
5. Ukształtowanie u uczniów właściwych postaw prozdrowotnych. 

6. Dostarczanie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach płynących ze stosowania środków 
uzależniających (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków). 

7. Zapobieganie popadania przez młodzież szkolną we współczesne formy uzależnień 
(dopalacze, e-papierosy, leki stosowane jako środki psychoaktywne, uzależnienie od 
komputera i Internetu, fonoholizm). 

8. Zapobieganie podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych typu: wczesna 
inicjacja seksualna. 

9. Wysoka frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych. 
 

Adresaci i realizatorzy programu 
Adresatami niniejszego programu są: 

a) uczniowie naszej szkoły; 
b) rodzice / opiekunowie prawni; 
c) nauczyciele i inni pracownicy centrum, którzy jednocześnie pełnią rolę realizatorów tego 

programu. 
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Działania adresowane do uczniów:  
a) zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole regulaminami, w tym z ich prawami 

i obowiązkami, omówienie na lekcjach wychowawczych organizacji pracy szkoły, 
podstawowych zapisów Statutu, WZO i Programu Wychowawczo – Profilaktycznego; 

b) propagowanie szacunku dla kultury, tradycji i zdrowego stylu życia, udział 
w tradycyjnych świętach i obrzędach narodowych, lokalnych i szkolnych; 

c) budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej; 
d) budowanie i aktywizowanie zespołu klasowego. 

  
Działania skierowane do rodziców / opiekunów prawnych:  

a) monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców / opiekunów prawnych wobec Programu 
Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły; 

b) rozmowy i konsultacje indywidualne; 
c) dyskusje podczas spotkań z rodzicami /opiekunami podczas konsultacji wywiadówek; 
d) anonimowe sondaże ankietowe; 
e) psychoedukacja: wykłady o tematyce wychowawczej z udziałem pedagoga. 

 
Działania skierowane do nauczycieli:  

a) rozmowy i konsultacje indywidualne; 
b) dyskusje podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej; 
c) udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. 

 

Realizatorami niniejszego programu są: 
 

a) nauczyciele; 
b) wychowawcy klas; 
c) pedagodzy szkolni; 
d) doradca zawodowy; 
e) pielęgniarka szkolna; 
f) pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 
g) inni specjaliści (psychologowie, logopedzi, oligofrenopedagodzy, prawnicy, policjanci, 

pracownicy socjalni i inni). 
 

Działania w oparciu o sprawdzone programy rekomendowane przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 
1) Program Nauki Zachowania 
2) Szkolna interwencja profilaktyczna 
3) Środowiskowa profilaktyka uzależnień 
4) Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej 
5) Fred Goes net 
6) Szkoła dla rodziców i wychowawców 
7) ARS, czyli jak dbać o miłość? 

 
Powyższe programy można znaleźć na stronie internetowej programyrekomendowane.pl 
 

Sposoby realizacji programu 

 
a) lekcje wychowawcze 
b) warsztaty z pedagogiem szkolnym, zaproszonymi specjalistami 
c) konkursy 

https://programyrekomendowane.pl/
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d) uroczystości szkolne 
e) akcje charytatywne 
f) wolontariat 
g) zajęcia z pielęgniarką szkolną 
h) warsztaty dla rodziców 
i) gazetki szkolne 
j) włączanie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne 
k) wycieczki tematyczne 
l) rozmowy indywidualne oraz klasowe z pedagogiem szkolnym 

 

Rola i zadania wychowawcze nauczycieli 
 

a) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia dalszego 
kształcenia, bądź pracy; 

b) pomoc absolwentom centrum w świadomym wyborze kierunków dalszego kształcenia; 
c) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków centrum i wieku uczniów; 
d) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości centrum; 
e) wskazywanie alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka; 
f) upowszechnianie zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości; 
g) kształtowanie postaw dojrzałej osobowości, odznaczającej się otwartością na innych 

ludzi, życzliwością wobec innych oraz odpowiedzialnością za drugiego człowieka; 
h) rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych ludzi, dążenie do budowania więzi miedzy 

pokoleniami; 
i) pogłębianie miłości i szacunku do Ojczyzny; 
j) wdrażanie do dyscypliny i szacunku do pracy; 
k) poszanowanie indywidualności uczniów i ich prawa do własnej oceny rzeczywistości; 
l) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów; 
m) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 
Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

 
a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 

Centrum; 
b) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 
nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 
nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych 
zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania 
własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim 
uczniów; 

c) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 
każdego człowieka; 

d) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

e) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

f) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;  

g) wnioskowanie do przewodniczącego Zespołu Wspierającego ds. pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną ucznia, 
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w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 
oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

h) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia: posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadającego 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych 
wyżej, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Centrum; 
posiadającego zaświadczenie lekarskie o ograniczonych możliwościach wykonywania 
ćwiczeń fizycznych; 

i) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 
uczniów ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena 
niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania; 

j) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 
udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;  

k) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

l) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 
m) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 
n) aktywny udział w życiu Centrum: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez Centrum, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

o) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 
osobistej ucznia; 

 
Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności: 

 
a) wychowawca pełni funkcję animatora życia zbiorowego oraz negocjatora i mediatora 

w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz zespołowych oraz między uczniami 
a dorosłymi; 

b) ma otaczać indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów; 
c) powinien planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnego rodzaju 

formy życia zespołowego integrującego klasę; 
d) razem z uczniami ustala treść i formy zajęć tematycznych na lekcjach wychowawczych; 
e) współpracuje z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą w celu 

doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego, oraz eliminowania przyczyn 
społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska; 

f) współpracuje ze szkolnym pedagogiem, który udziela wykwalifikowaną pomoc 
w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów i organizuje odpowiednie formy pomocy na terenie Centrum i w placówkach 
pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej; 

g) wychowawca inicjuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otacza opieką 
uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizuje 
niezbędną pomoc w tym zakresie; 

h) ma obowiązek kontaktować się z rodzicami uczniów w czasie zebrań, w zależności od 
potrzeb, informuje o postępach w nauce, przybliża problemy klasy i współpracuje w ich 
rozwiązywaniu. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców wychowawca 
kontaktuje się z nimi listownie, telefonicznie lub osobiście; 

i) Inspiruje i organizuje środowisko wychowawcze na rzecz Centrum i prowadzi do 
możliwie jak najpełniejszej integracji zespołu ze środowiskiem; 
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j) organizuje wraz z doradcą zawodowym proces orientacji zawodowej; 
k) wspiera samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do 

statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawuje opiekę 
nad samorządem klasowym, wyrabia u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu 
Centrum i zajęciach pozalekcyjnych, kształtuje prawidłowe postawy społeczne 
i obywatelskie, nacechowane zdolnością dostrzegania problemów innych; 

l) wpływa na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia odpowiedzialności za 
własne czyny; 

m) czuwa nad realizacją obowiązku nauki, o jej braku informuje pedagoga szkolnego. 
n) wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony dyrekcji oraz rady pedagogicznej, a także ze strony 
wyspecjalizowanych placówek i instytucji oświatowych i naukowych (np. Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej); 

o) troszczy się o regularne uczęszczanie uczniów na wszystkie obowiązkowe zajęcia; 
p) informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o zasadach oceniania 

zachowania; 
q) planuje niezbędną opiekę i pomoc uczniom, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej 

poprzez: współpracę z pedagogiem szkolnym, kontakt z Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną, objęcie szczególną troską uczniów z rodzin patologicznych – porady 
wychowawcze dla rodziców oraz wskazanie instytucji udzielających pomocy rodzinom, 
w razie konieczności współpraca z Wydziałem Rodzinnym Sądu dla Nieletnich oraz 
z MOPS-em; 

r) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz z nauczycielami celem omówienia 
problemów wychowawczo – dydaktycznych całego zespołu klasowego oraz 
poszczególnych uczniów (wymiana doświadczeń); 

s) organizuje imprezy klasowe. 
 

Prawa i obowiązki uczniów 
 
1. Każdy uczeń w Centrum ma prawo do: 

a) wiedzy o prawach ucznia Centrum; 
b) wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi Centrum; dostępu do statutu 

Centrum oraz innych dokumentów prawa wewnętrznego; 
c) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania; 
d) znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu; 
e)  otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach 

np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych; 
f) dostępu do informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć 

pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji; 
g) bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej stosownej do jego potrzeb 

i możliwości organizowanych na zasadach określonych w statucie Centrum;  
h) wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 
i) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra 

innych; 
j) wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw 

ważnych w życiu Centrum, klasy, samorządu; 
k) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu; 
l) posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod 

warunkiem, że nie narusza praw i godności innych osób; 
m) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu; 
n) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego 

traktowania lub wyzysku;  
o) poszanowania własnej godności; 
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p) opieki w czasie zajęć organizowanych w Centrum; 
q) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
r) bycia wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 
s) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności 

odrabiania pracy domowej; 
t) wpływania na życie Centrum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających na terenie jednostki; 
u) korzystania z bazy Centrum podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez dyrektora Centrum. 
 

2. Uczeń w Centrum ma obowiązek w szczególności do: 
a) przestrzegania zasad kultury i okazywać szacunek innym uczniom nauczycielom 

i pracownikom Centrum; 
b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych; 
c) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Centrum; 
d) dbałości o mienie Centrum oraz przeciwdziałania wszystkim przejawom 

nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia mienia Centrum; 
e) podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Centrum; 
f) szanowania symboli Centrum i kontynuowania szkolnych tradycji; 
g) dbania o piękno mowy ojczystej oraz kulturę słowa; 
h) noszenia legitymacji uczniowskiej i okazania jej na żądanie pracowników Centrum; 
i) przestrzegania szkolnej procedury zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania 

nieobecności na zajęciach lekcyjnych; 
j) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w szczególności: 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Centrum i poza 
Centrum, 

 przestrzeganie regulaminów sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i szkolnych 
pracowni, 

 pozostawiania wierzchniego okrycia i obuwia w szatni, 
 przebywanie w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i pracowniach szkolnych 

oraz korzystanie ze sprzętu sportowego i pomocy naukowych tylko w obecności 
nauczyciela, 

 punktualne przychodzenie na zajęcia lekcyjne, 
 nieopuszczanie terenu Centrum podczas przerw i zajęć bez zgody zgodnie 

z zapisami niniejszego Statutu, 
 przestrzeganie na terenie Centrum i na imprezach szkolnych organizowanych 

poza Centrum zakazu: 
 wnoszenia, posiadania i palenia wyrobów tytoniowych oraz ich 

elektronicznych zamienników tzw. e–papierosów, 
 wnoszenia, posiadania, używania lub rozprowadzania narkotyków 

i innych, substancji psychoaktywnych, 
 posiadania oraz spożywania alkoholu, 
 wnoszenia i posiadania akcesoriów służących do spożywania / używania 

substancji psychoaktywnych; 
 nie stosować przemocy psychicznej i fizycznej wobec drugiej osoby, 
 zgłaszać wszelkie przejawy przemocy psychicznej i fizycznej wychowawcy, 

nauczycielowi lub innemu pracownikowi Centrum; 
k) nieużywania w czasie zajęć szkolnych telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych; 
l) uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności 

o charakterze seksualnym, posiadania i rozpowszechniania przedmiotów o charakterze 
erotycznym oraz materiałów pornograficznych. 
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Wykaz stałych uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych 

 
a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

b) obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych; 
c) Samorządy mają głos – wybory szkolne do samorządu uczniowskiego; 
d) obchody Dnia Edukacji Narodowej; 

e) przegląd aktywności uczniowskiej; 
f) warsztaty kompetencji czytelniczych; 
g) światowy tydzień przedsiębiorczości; 

h) próbna matura z OPERONEM; 
i) kiermasz przedświąteczny; 

j) akcja krwiodawstwa; 
k) Liga Młodych Kreatorów; 
l) Olimpiada Teologii Katolickiej; 
m) Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia; 
n) akcja „ Góra grosza”; 
o) akcja „Podziel się kromką chleba”; 
p) „Jasełka”; 

q) Dzień Otwarty Szkoły i Targi Edukacyjne; 
r) apel poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych; 
s) uroczyste zakończenie zajęć klas maturalnych; 
t) obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja; 
u) uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

Procedury szkolne – metody w sytuacjach kryzysowych z udziałem 

uczniów 
Procedury szkolne przedstawione są w dokumencie „Procedury postępowania w sytuacjach 
kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Żorach”. 
 

Ewaluacja programu 
Program Wychowawczo – Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać 
zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego 
skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz corocznie  dokonywanej 
ewaluacji. Okresowego podsumowania efektywności działań wychowawczo – profilaktycznych 
dokonuje w obrębie zespołu klasowego wychowawca, a do oceny całokształtu tych oddziaływań, 
powołany przez dyrektora szkoły Zespół ds. Ewaluacji. Wyniki ewaluacji są jawne 
i prezentowane w postaci raportu. Raport zostaje przedstawiony przez  dyrektora szkoły lub 
koordynatora Zespołu ds. Ewaluacji Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz 
przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego.  
 

Postanowienia końcowe 
1. Program Wychowawczo – Profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Rodziców. 
2. Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego. 
3. Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym, dokonuje z początkiem 

każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna.  
4. Program Wychowawczo – Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
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Przyjęte cele główne i zadania programu 
 

CEL GŁÓWNY Z A D A N I A  
 TECHNIKUM 

KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

KLASA I KLASA II KLASA III  
Ukształtowanie u 
uczniów postaw 
warunkujących 
odpowiednie 
funkcjonowanie w 
klasie, rodzinie i 
społeczności lokalnej. 
 
 
 
 

Doskonalenie 
umiejętności 
wyrażania własnych 
uczuć: dawania i 
przyjmowania 
informacji zwrotnej 
(bez obwiniania 
innych). 
 
Rozwój zaangażowania 
w różne formy 
aktywności (koła 
zainteresowań, 
wolontariat itp.). 
 
Kształtowanie 
prospołecznych 
postaw uczniów 
i rozwijanie 
pozytywnego 
systemu wartości 
w klasie. 
 
Budowanie w klasie 
bezpiecznego 
środowiska 
umożliwiającego 

Doskonalenie umiejętności 
organizowania zajęć oraz 
prawidłowego zarządzania 
czasem. 
 
Doskonalenie umiejętności 
tworzenia relacji opartych 
na wzajemnym szacunku 
i zaangażowaniu obydwu 
stron. 
 
Kształtowanie pozytywnego 
poczucia własnej wartości, 
m.in. poprzez rozwój 
kompetencji uczniów z 
zakresu wyrażania i 
przyjmowania pochwał. 
 
Zwiększanie umiejętności 
budowania podmiotowych 
relacji z innymi, opartych 
na szacunku, akceptacji 
i zrozumieniu. 
 
 
Rozwijanie umiejętności 
stosowania różnych form 

Rozwijanie zdolności do 
szukania powiązań 
między 
indywidualnym 
potencjałem a 
planowaną w 
przyszłości pracą. 
 
Kształtowanie 
świadomości własnych 
ograniczeń i potrzeby 
ciągłego rozwoju. 
 
Rozwijanie kompetencji 
z zakresu 
rozwiązywania 
konfliktów z 
zastosowaniem 
negocjacji i mediacji. 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
szukania inspiracji w 
innych – w celu 
rozwijania własnej 
kreatywności. 
 

Zastosowanie w praktyce 
umiejętności świadomego 
wyznaczania sobie 
konkretnych celów. 
 
Zastosowanie w praktyce 
umiejętności ustalania 
priorytetów, 
uwzględniając 
kryteria ważności i 
pilności. 
 
Stosowanie w praktyce 
umiejętności 
poszukiwania 
takich rozwiązań, które 
stwarzają korzyści dla 
obydwu stron. 
 
Doskonalenie 
kompetencji z zakresu 
uczestnictwa 
w rozmowach 
kwalifikacyjnych 
i wystąpień publicznych. 
Wskazywanie na 
konsekwencje 

Wykorzystywanie 
wiedzy na temat 
stereotypów do 
budowania 
pozytywnych 
relacji społecznych. 
 
Przygotowanie 
uczniów do 
funkcjonowania w 
dorosłym życiu i 
akceptowania stanów 
psychofizycznych 
związanych z tym 
okresem. 
 
Poszerzanie wiedzy na 
temat różnych form 
poszukiwania pracy. 
 
Kształtowanie 
właściwych relacji 
międzyludzkich 
opartych na tolerancji, 
szacunku, zaufaniu i 
życzliwości. 
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koncentrację 
na nauce poprzez 
działania integracyjne. 
 
Rozwijanie kompetencji 
w zakresie 
wykorzystania 
różnych form grupowej 
pracy nad 
rozwiązaniem 
problemów (burza 
mózgów, dyskusja  
grupowa). 
 
Wdrażanie do 
podejmowania 
odpowiedzialności 
za realizację 
określonych 
zadań lub dziedzin 
życia 
szkoły. 
 
Rozwijanie 
umiejętności 
realizacji własnych 
celów 
w oparciu o rzetelną 
pracę 
i uczciwość. 
 
Rozwój zainteresowań, 
poszerzenie autonomii 
i samodzielności. 
 

komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej w celu 
autoprezentacji 
oraz prezentacji 
własnego stanowiska. 
 
Rozwijanie wytrwałości 
w dążeniu do celu, 
wyzwalanie potrzeby bycia 
ambitnym. 
 
Rozwijanie kreatywności 
oraz umiejętności 
zespołowego działania i 
logicznego myślenia u 
uczniów. 
 
Uczenie postaw 
odpowiedzialnych za 
podejmowane decyzje. 
 
Podniesienie znajomości i 
przestrzegania zasad 
dobrego zachowania – 
„savoir-vivre”. 

Kształtowanie 
umiejętności 
spostrzegania 
stereotypów 
i uprzedzeń. Rozwijanie 
kompetencji 
komunikacyjnych, 
uważności i empatii. 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
podejmowania 
racjonalnych decyzji w 
oparciu o posiadane 
informacje i ocenę 
skutków własnych 
działań. 
 
Przekazywanie wiedzy 
na temat norm 
społecznych 
akceptowanych 
społecznie. 
 
Kształtowanie bądź 
rozwój 
konstruktywnego 
systemu wartości. 
 
Poszerzanie wiedzy na 
temat różnych form 
poszukiwania pracy. 

podejmowanych decyzji. 
 
Rozwijanie umiejętności 
nawiązywania, 
podtrzymywania 
przyjaźni oraz 
wzmacniania więzi z 
rówieśnikami i 
nauczycielami. 
 
Uświadamianie roli 
zdrowego 
współzawodnictwa i 
współpracy w zespole. 

Wyrabianie tolerancji 
dla wartościowych 
form odmienności 
(światopoglądowej, 
religijnej, kulturowej) i 
indywidualności. 
 
Wdrażanie do 
szanowania własności 
społecznej i osobistej. 
 
Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za 
dobre imię przyszłej 
rodziny, pracodawcy. 
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Rozwijanie 
świadomości 
istnienia potrzeby 
wspólnego działania na 
rzecz innych osób. 
 
Dostrzeganie wyzwań 
i zagrożeń związanych 
z pełnieniem nowych 
ról społecznych. 
 

Ukształtowanie 
młodego człowieka 
dojrzałego 
emocjonalnie, 
wrażliwego, 
opanowującego swoje 
emocje w różnych 
sytuacjach życiowych. 

Rozwijanie 
umiejętności 
dokonywania oceny 
własnych umiejętności 
życiowych i planowania 
ich rozwoju. 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
planowania, 
organizowania 
oraz oceniania 
własnego uczenia się, 
planowania przyszłości 
oraz wyznaczania 
celów i ich realizacji. 
 
Rozwijanie postawy 
proaktywnej, w której 
uczeń przejmuje 
inicjatywę, 
ale też 
odpowiedzialność 
za swoje działania 

Rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie ze stratą 
i traumatycznym 
doświadczeniem 
poprzez wykorzystywanie 
sposobów mających na celu 
odzyskanie poczucia 
sprawstwa i wpływu na 
własne życie. 
 
Doskonalenie umiejętności 
asertywnego radzenia sobie 
w relacjach z innymi. 
 
Rozwijanie zdolności do 
samorealizacji, 
samokontroli 
i panowania nad emocjami. 
Rozwijanie umiejętności 
wyrażania własnych emocji 
oraz odczytywania uczuć 
i emocji towarzyszących 
innym oraz umiejętnego 
reagowania. 

Rozwijanie empatii, 
wrażliwości na potrzeby 
innych oraz 
umiejętności udzielania 
wsparcia 
emocjonalnego. 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
zmiany postaw i 
zachowań 
poprzez stosowanie 
oraz przyjmowanie 
asertywnej 
krytyki. 
 
Zwiększenie 
umiejętności 
zaspokajania potrzeb 
psychoemocjonalnych 
w sposób zgodny z 
przyjętymi normami, 
regułami i zasadami. 
 

Podnoszenie poczucia 
własnej wartości poprzez 
określanie osobistego 
potencjału. 
 
Podejmowanie działań 
na rzecz innych osób w 
celu poprawy ich sytuacji 
(wolontariat). 
 
Wrażliwość, empatia jako 
pozytywne cechy 
młodego człowieka, które 
warto wykorzystywać, np. 
poprzez wolontariat, 
udział w różnych 
przedsięwzięciach. 
 
Rozwijanie umiejętności 
wyrażania swoich opinii, 
myśli i odczuć. 
 
Kształtowanie 
wrażliwości uczuciowej 

Dostarczenie wiedzy na 
temat adekwatnej 
emocjonalności, 
wyposażenie uczniów 
w umiejętności 
wyrażania swych 
emocji w 
konstruktywny sposób 
adekwatnie do danej 
sytuacji życiowej. 
 
Rozwijanie zdolności 
do samorealizacji, 
samokontroli 
i panowania nad 
emocjami w świecie 
zewnętrznym. 
 
Psychologia pracy. 
 
Kształtowanie 
umiejętności 
samokontroli w 
różnych sytuacjach i 
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i decyzje. 
 
Kształtowanie 
umiejętności 
wyrażania emocji oraz 
ich rozumienia. 
 
Uwrażliwianie uczniów 
na potrzeby innych. 
 

 
Konstruktywne sposoby 
radzenia sobie ze złością. 
 
Kształtowanie właściwego 
reagowania na krytykę, 
opinię i sugestie innych. 

Przekazywanie 
informacji na temat 
różnic pomiędzy 
odczuwaniem złości, a 
agresywnym sposobem 
wyrażania tej złości. 
Uczenie tego jak można 
w odpowiedni sposób 
wyrażać swą złość. 
 

oraz umiejętności 
oddzielania sądów i ocen 
od emocji. 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
obiektywnego oceniania 
siebie i innych. 

samoakceptacji. 
 
Wdrażanie uczniów do 
niesienia 
bezinteresownej 
pomocy i 
podejmowania 
inicjatyw. 
 

Ukształtowanie 
wychowanka 
reprezentującego 
właściwą postawę 
patriotyczną, 
moralną, dbającego o 
właściwy rozwój 
duchowy. 

Kształtowanie postawy 
szacunku i miłości do 
swej ojczyzny. 
 
Znajomość symboli 
narodowych. 
 
Dostarczanie wiedzy i 
umiejętności na temat 
kształtowania postawy 
moralnej. 
 
Proponowanie różnych 
form, sposobów 
rozwoju duchowego. 
 
Rozwijanie poczucia 
odpowiedzialności za 
Ojczyznę. 
 
Wspomaganie 
umiejętności 
zagospodarowania 
czasu dla dobra 
własnego oraz innych. 

Rozwijanie postaw 
prospołecznych 
i obywatelskich 
w duchu poszanowania 
wartości uniwersalnych, 
narodowych, państwowych 
i lokalnych. 
 
Rozwijanie 
samoświadomości 
dotyczącej praw, 
wartości oraz postaw. 
 
Ukazywanie fundamentalnej 
rzeczywistości 
podstawowych wartości 
moralnych. 
Promowanie solidarności z 
potrzebującymi. 
 
Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za 
środowisko człowieka. 
 
Ukazanie patologii 

Dokonywanie analizy 
postaw, wartości, norm 
społecznych, przekonań 
i czynników, które 
wpływają na 
zachowanie. 
 
Rozwijanie szacunku dla 
kultury i dorobku 
narodowego. 
 
Rozwijanie umiejętności 
dokonywania zmian 
w myśleniu, 
postrzeganiu 
i rozumieniu świata. 
 
Odkrywanie znaczenia 
rodziny w życiu 
człowieka. 
 
Formowanie postawy 
zgody, przebaczenia i 
pokoju. 
 

Poszerzanie wiedzy 
na temat innych kultur 
oraz 
rozwijanie umiejętności 
korzystania z niej w 
kontakcie z 
przedstawicielami innych 
narodowości. 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
wykorzystywania wiedzy 
na temat praw i 
obowiązków obywateli. 
 
Wzmacnianie szacunku 
wobec własności 
prywatnej i społecznej. 
 
Formowanie 
odpowiedzialności za 
kształt przyszłej rodziny. 
 
Rozwijanie umiejętności 
odpowiedzialnego 

Kształtowanie postaw 
patriotyzmu, 
tożsamości narodowej 
oraz postawy 
poszanowania tradycji i 
kultury własnego 
narodu. 
 
Kształtowanie postawy 
uczciwości i 
prawdomówności. 
 
Rozwijanie wrażliwości 
i nieobojętności na 
przejawy przemocy, zła 
i wulgarności. 
 
Rozwijanie u uczniów 
wrażliwości 
estetycznej. 
 
Wdrażanie do 
szanowania pracy 
własnej i innych. 
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Odkrywanie wartości 
kultury. 
 

społecznych jako 
konsekwencji egoizmu. 
 
Kształtowanie 
odpowiedzialności za siebie i 
innych oraz 
odpowiedzialności za własne 
decyzje. 
 

Odkrywanie godności 
człowieka i sposoby 
troski o nią. 
 

korzystania z wolności. 
 
Kształtowanie postawy 
szacunku wobec życia. 
 

Zapobieganie 
zachowaniom 
agresywnym i 
propagowanie 
zachowań 
akceptowanych 
społecznie. 

Wskazywanie i 
wzmacnianie w 
uczniach pozytywnych 
wartości i 
przejawianych przez 
nich zachowań. 
 
Angażowanie uczniów 
w różne 
przedsięwzięcia. 
 
Wskazywanie na 
konstruktywne sposoby 
spędzania czasu 
wolnego jako 
alternatywa dla nudy. 
 
Uświadomienie czym 
jest przemoc i agresja. 
 
Budowanie 
odpowiednich relacji z 
innymi. 
 
Wskazywanie 
sposobów zachowania 

Promowanie tworzenia 
trwałych relacji 
międzyludzkich. 
Uczenie dbałości o relacje w 
rodzinie. 
 
Umiejętność rozwiązywania 
problemów, konfliktów w 
rodzinie w konstruktywny 
sposób. 
 
Wzmacnianie poczucia 
własnej wartości. 
 
Kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie z 
negatywnymi emocjami, 
szukanie możliwości 
emocjonalnego wsparcia. 

Dostarczanie wiedzy 
oraz 
kształcenie umiejętności 
niezbędnych w 
rozwiązywaniu 
problemów, które 
wynikają 
z wielokulturowości. 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
dostrzegania 
konsekwencji 
zachowań wobec innych. 
 
Stosowanie w praktyce 
sposobów  
rekompensowania 
wyrządzonych krzywd. 
 
Rozwijanie umiejętności 
podejmowania decyzji, 
przeciwstawiania się 
presji rówieśniczej. 
 

Doskonalenie 
umiejętności 
podejmowania 
racjonalnych decyzji w 
oparciu o posiadane 
informacje i ocenę 
skutków własnych 
działań. 
 
Wzmacnianie norm 
ograniczających 
zachowania ryzykowne 
oraz korygowanie 
błędnych przekonań na 
ich temat. 
 
Kształtowanie postaw 
asertywnych. 
 
 

Eliminowanie zacho-
wań agresywnych i 
wskazywanie sposo-
bów umiejętnego kie-
rowania agresji na inne 
obszary aktywności. 
 
Wyposażenie uczniów 
w podstawowe wiado-
mości na temat stresu i 
jego wpływu na orga-
nizm młodego człowie-
ka oraz wskazywanie 
sposobów radzenia 
sobie w zaistniałych 
sytuacjach stresowych. 
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się uczniów w szkole, 
domu oraz w miejscach 
publicznych. 
 

 

Ukształtowanie u 
uczniów właściwych 
postaw 
prozdrowotnych. 

Stosowanie zasad 
higieny i bezpiecznego 
zachowania w związku 
z Covid – 19 
 
Nabycie umiejętności 
dostrzegania 
indywidualnych 
różnic związanych 
ze sposobem 
reagowania 
na stres. 
 
Utrwalanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
symptomów zagrożeń 
zdrowia fizycznego. 
 
Intensywna dbałość 
o zdrowie poprzez 
aktywność fizyczną. 
 
Kształtowanie 
hierarchii systemu 
wartości, w którym 
zdrowie należy do 
jednych z 
najważniejszych 
wartości w życiu. 

Stosowanie zasad higieny i 
bezpiecznego zachowania w 
związku z Covid – 19 
 
Rozwijanie umiejętności 
stosowania w praktyce 
strategii radzenia sobie ze 
stresem. 
 
Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania i radzenia 
sobie z objawami depresji 
u siebie i u osób w swoim 
otoczeniu. 
 
Doskonalenie umiejętności 
w zakresie przygotowania 
do całożyciowej aktywności 
fizycznej oraz ochrony i 
doskonalenia 
zdrowia własnego 
oraz innych. 
 
Rozwijanie umiejętności 
psychospołecznych, takich 
jak radzenie sobie ze 
stresem, poszukiwanie 
pomocy, rozwiązywanie 
konfliktów i przewidywanie 
konsekwencji 

Stosowanie zasad 
higieny i bezpiecznego 
zachowania w związku z 
Covid – 19 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
obniżania napięcia 
spowodowanego 
stresem. 
 
Wykorzystywanie w 
praktyce wiedzy z 
zakresu 
zagrożeń 
psychofizycznych 
w okresie adolescencji: 
zaburzenia odżywiania 
(anoreksja, bulimia); 
zagrożenia związane z 
nadużywaniem 
ogólnodostępnych 
leków. 
 
Dążenie do zmiany 
zachowań zdrowotnych 
poprzez utrwalanie 
zachowań sprzyjających 
zdrowiu lub zmianę 
zachowań ryzykownych 

Stosowanie zasad higieny 
i bezpiecznego 
zachowania w związku z 
Covid – 19 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
wykorzystywania 
wiedzy na temat wczesnej 
identyfikacji zmian 
chorobowych 
we własnym ciele 
(np. wczesna 
identyfikacja 
zmian na skórze, potrzeba 
samobadania piersi u 
kobiet itp.) w celu 
ochrony 
zdrowia. 
 
Rozwijanie poszanowania 
zdrowia swojego i innych 
oraz troski o jego 
ochronę. 
 
Podniesienie wiedzy 
uczniów na temat 
zaburzeń odżywiania na 
tle psychicznym. 
 

Stosowanie zasad 
higieny i bezpiecznego 
zachowania w związku 
z Covid – 19 
 
Bogacenie wiedzy 
uczniów dotyczącej 
higieny zdrowia 
psychicznego i 
fizycznego (higiena 
osobista, dbałość o 
wygląd zewnętrzny, 
higiena uczenia się). 
 
Rozbudzanie w 
uczniach świadomości 
ekologicznej poprzez 
udział w różnych 
programach i 
projektach. 
 
Rozwijanie 
zainteresowań 
sportowych na rzecz 
własnego zdrowia, 
sprawności fizycznej 
poprzez uprawianie 
sportu i propagowanie 
aktywnych form 
wypoczynku. 
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Wskazywanie zasad 
zdrowego odżywiania 
się oraz wdrażanie do 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego. 
 

własnych działań. 
 
Propagowanie zdrowego 
stylu życia. 

na prozdrowotne. 
Wskazywanie sposobów 
umiejętnego 
zagospodarowania i 
spędzania  czasu 
wolnego. 

Kształtowanie 
właściwego stosunku do 
przyrody i mobilizowanie 
uczniów do jej ochrony. 

 
 

Dostarczanie 
rzetelnej wiedzy o 
zagrożeniach 
płynących ze 
stosowania środków 
uzależniających 
(palenie tytoniu, 
spożywanie alkoholu, 
używanie 
narkotyków). 

Rozwijanie postaw 
aprobujących 
abstynencję 
i unikanie substancji 
psychoaktywnych w 
wymiarach: 
emocjonalnym 
(pozytywny stosunek 
do abstynencji), 
poznawczym 
(dysponowanie 
wiedzą na temat 
zagrożeń związanych z 
używaniem substancji 
psychoaktywnych) 
i behawioralnym 
(nieużywanie 
substancji 
psychoaktywnych). 
 
Propagowanie stylu 
życia wolnego od 
używek. 
 

Rozwijanie aktywnej 
postawy w obliczu trudnych 
życiowych problemów. 
 
Uświadamianie skutków 
stosowania środków 
uzależniających. 
 
Wskazywanie na możliwości 
zastąpienia środków 
uzależniających innymi 
konstruktywnymi sposobami 
odreagowywania stresów, 
napięć. 
 
Uświadomienie uczniom 
negatywnego wpływu 
używek na zdrowie fizyczne i 
psychiczne oraz społeczne 
funkcjonowanie człowieka. 
 
Uczenie sztuki odmawiania i 
niepoddawania się presji 
grupy w kontaktach z 
używkami. 
 

Rozwijanie umiejętności 
właściwego zachowania 
się, z uwzględnieniem 
sytuacji i miejsca. 
 
Doskonalenie 
umiejętności 
organizowania swoich 
zachowań w określonym 
czasie i przewidywania 
ich konsekwencji. 
 
Wyposażenie uczniów, 
rodziców w wiedzę o 
rodzajach środków 
odurzających, objawach 
ich zażywania, 
zagrożeniach z nich 
wynikających oraz 
sposobach pomocy. 
 
Kształtowanie u 
uczniów umiejętności 
samokontroli i 
krytycznego myślenia 
przy podejmowaniu 
decyzji w trudnych 
sytuacjach. 

Wyrażanie własnego 
zdania na temat różnych 
problemów oraz 
uzasadniania go. 
 
Uczenie umiejętności 
pozytywnych sposobów 
radzenia sobie ze stresem  
wskazywanie na 
środowiska rówieśnicze, 
które wyrażają siebie, 
swoje emocje poprzez 
sport, taniec, teatr itp. 
 
Wskazywanie sposobów 
radzenia sobie z 
własnymi problemami - 
także poprzez szukanie 
pomocy u osób zaufanych 
i specjalistów. 

Dostarczenie uczniom 
wiedzy na temat 
odpowiedzialności 
prawnej, konsekwencji 
używania i posiadania 
narkotyków oraz 
konsekwencji 
prawnych związanych z 
naruszeniem 
przepisów ustawy o 
przeciwdziałaniu 
narkomanii. 
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Zapobieganie 
popadania przez 
młodzież szkolną we 
współczesne formy 
uzależnień 
(dopalacze,   e-
papierosy, leki 
stosowane jako 
środki 
psychoaktywne, 
uzależnienie od 
komputera i 
Internetu, 
fonoholizm). 

Utrwalanie informacji 
o bezpiecznych 
zachowaniach podczas 
korzystania z portali 
społecznościowych 
oraz metodach 
przeciwdziałania 
cyberprzemocy.  
 
Dostarczanie wiedzy na 
temat skutków 
ubocznych 
stosowanych środków, 
nadmiernego 
korzystania z 
komputera, Internetu, 
telefonu. 
 
Propagowanie stylu 
życia wolnego od 
„modnych” używek. 
 
Uświadomienie 
uczniom negatywnego 
wpływu dopalaczy, 
elektronicznych 
papierosów i 
nadużywania leków na 
zdrowie fizyczne i 
psychiczne oraz 
społeczne 
funkcjonowanie 
człowieka. 

Rozwijanie umiejętności 
krytycznego myślenia 
w kontekście analizy 
wpływów rówieśników i 
mediów na zachowanie. 
 
Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania zagrożeń 
cywilizacyjnych 
(uzależnienia, sekty, 
subkultury, choroby) 
i manipulacji polityczno- 
- gospodarczych (rasizm, 
nietolerancja, terroryzm, 
rozpad więzi rodzinnych, 
brak ideałów, nachalna 
reklama itp.). 
 
Zastosowanie w praktyce 
umiejętności bezpiecznego 
korzystania z zasobów 
Internetu i mediów 
społecznościowych. 
 
Wskazywanie sposobów 
umiejętnego 
zagospodarowania i 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego jako alternatywy 
dla biernego spędzania czasu 
przy komputerze czy 
telefonie komórkowym z 
dostępem do Internetu. 

Profilaktyka uzależnień, 
uświadamianie o 
zagrożeniach płynących 
z takich uzależnień. 
 
Wskazywanie na 
konstruktywne sposoby 
spędzania czasu 
wolnego 
pielęgnowanie relacji 
rówieśniczych, 
rodzinnych. 
 
Wyposażenie uczniów, 
rodziców w wiedzę na 
temat współczesnych 
form uzależnień, 
niepokojących 
symptomów, oznak 
uzależnienia, 
zagrożeniach z nich 
wynikających oraz 
sposobów pomocy. 
 
Uczenie sztuki 
odmawiania i 
niepoddawania się 
presji grupy w 
kontaktach z 
dopalaczami, E-
papierosami czy lekami. 

Zastosowanie w praktyce 
wiedzy dotyczącej 
selekcjonowania 
i krytycznej analizy 
informacji. 
 
Wykorzystanie w 
praktyce 
wiedzy dotyczącej 
bezpiecznego 
posługiwania się 
komputerem i jego 
oprogramowaniem 
oraz zasad 
bezpieczeństwa w sieci. 
 
Kształtowanie u uczniów 
umiejętności 
samokontroli i 
krytycznego myślenia 
przy podejmowaniu 
decyzji w trudnych 
sytuacjach. 
 

Wskazywanie 
sposobów radzenia 
sobie z własnymi 
problemami - także 
poprzez szukanie 
pomocy u osób 
zaufanych i 
specjalistów. 
 
Dostarczenie uczniom 
wiedzy na temat 
odpowiedzialności 
prawnej, konsekwencji 
używania, posiadania 
czy sprzedawania 
dopalaczy oraz 
konsekwencji 
prawnych związanych z 
naruszeniem 
przepisów ustawy o 
przeciwdziałaniu 
narkomanii. 
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Zapobieganie 
podejmowania przez 
młodzież zachowań 
ryzykownych typu: 
wczesna inicjacja 
seksualna. 

Kształtowanie postaw 
zapobiegających 
wczesnym 
kontaktom seksualnym 
i związanych z nimi 
problemów. 
 
Dostarczanie 
wiadomości na temat 
okresu dojrzewania i 
uczulanie na zagrożenia 
z tym związane. 

Wyposażenie uczniów w 
podstawowe wiadomości na 
temat płodowego zespołu 
alkoholowego (FAS), który 
jest skutkiem działania 
alkoholu na płód. 
 
Profilaktyka ryzykownych 
zachowań seksualnych 
młodzieży. 

Kształtowanie postaw 
prorodzinnych. 
 
Podniesienie wiedzy i 
świadomości uczniów 
na temat chorób 
przenoszonych drogą 
płciową oraz HIV/AIDS. 

Uświadamianie istoty 
macierzyństwa – 
odpowiedzialność 
przyszłej matki i ojca za 
życie własne i dziecka. 
Problematyka 
„niechcianej” ciąży i 
aborcji. 

 

Bezpieczne i 
efektywne 
korzystanie z 
technologii cyfrowych 

Kształtowanie postaw 
bezpiecznego 
korzystania z internetu, 
przestrzegania prawa w 
cyberprzestrzeni. 
 
Zapobieganie 
stosowania hej tu, 
przemocy w 
cyberprzestrzeni. 
 
Pobudzanie pozytywnej 
ciekawości uczniów –
przekazywanie wiedzy 
na temat umiejętności 
wykorzystywania 
internetu w celach 
edukacyjnych, 
rozwijających funkcje 
poznawcze, 
stymulujące procesy 
myślowe, kreatywność. 

Kształtowanie postaw 
bezpiecznego korzystania z 
internetu, przestrzegania 
prawa w cyberprzestrzeni. 
 
Zapobieganie stosowania hej 
tu, przemocy w 
cyberprzestrzeni. 
 

Pobudzanie pozytywnej 
ciekawości uczniów –
przekazywanie wiedzy na 
temat umiejętności 
wykorzystywania 
internetu w celach 
edukacyjnych, 
rozwijających funkcje 
poznawcze, stymulujące 
procesy myślowe, 
kreatywność. 

Kształtowanie postaw 
bezpiecznego 
korzystania z internetu, 
przestrzegania prawa w 
cyberprzestrzeni. 
 
Zapobieganie 
stosowania hej tu, 
przemocy w 
cyberprzestrzeni. 
 

Pobudzanie 
pozytywnej 
ciekawości uczniów –
przekazywanie 
wiedzy na temat 
umiejętności 
wykorzystywania 
internetu w celach 
edukacyjnych, 
rozwijających funkcje 
poznawcze, 

Kształtowanie postaw 
bezpiecznego korzystania 
z internetu, 
przestrzegania prawa w 
cyberprzestrzeni. 
 
Zapobieganie stosowania 
hej tu, przemocy w 
cyberprzestrzeni. 
 

Pobudzanie pozytywnej 
ciekawości uczniów –
przekazywanie wiedzy 
na temat umiejętności 
wykorzystywania 
internetu w celach 
edukacyjnych, 
rozwijających funkcje 
poznawcze, 
stymulujące procesy 
myślowe, kreatywność. 

Kształtowanie postaw 
bezpiecznego 
korzystania z internetu, 
przestrzegania prawa 
w cyberprzestrzeni. 
 
Zapobieganie 
stosowania hej tu, 
przemocy w 
cyberprzestrzeni. 
 

Pobudzanie 
pozytywnej 
ciekawości uczniów –
przekazywanie 
wiedzy na temat 
umiejętności 
wykorzystywania 
internetu w celach 
edukacyjnych, 
rozwijających funkcje 
poznawcze, 
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stymulujące procesy 
myślowe, 
kreatywność. 

stymulujące procesy 
myślowe, 
kreatywność. 

Rozwój wiedzy na 
temat klimaty, 
ochrony zdrowia, 
finansów i prawa 

Uwrażliwienie na 
potrzebę dbałości o 
ochronę środowiska i 
klimatu. 
 
Rozwój wiedzy na 
temat  zagadnień z 
obszarów prawa i 
finansów. 

Uwrażliwienie na potrzebę 
dbałości o ochronę 
środowiska i klimatu. 
 
Rozwój wiedzy na temat  
zagadnień z obszarów prawa 
i finansów. 

Uwrażliwienie na 
potrzebę dbałości o 
ochronę środowiska i 
klimatu. 
 
Rozwój wiedzy na temat  
zagadnień z obszarów 
prawa i finansów. 

Uwrażliwienie na 
potrzebę dbałości o 
ochronę środowiska i 
klimatu. 
 
Rozwój wiedzy na temat  
zagadnień z obszarów 
prawa i finansów. 

Uwrażliwienie na 
potrzebę dbałości o 
ochronę środowiska i 
klimatu. 
 
Rozwój wiedzy na 
temat  zagadnień z 
obszarów prawa i 
finansów. 

Doradztwo zawodowe Wspomaganie uczniów 
w prawidłowym 
wyborze kierunku 
kształcenia. 
 
Wzmacnianie mocnych 
stron, predyspozycji 
uczniów 
wspomagających ich 
rozwój zawodowy. 
 
Kierowanie uczniów, w 
razie konieczności,  do 
doradcy zawodowego. 

Wspomaganie uczniów w 
prawidłowym wyborze 
kierunku kształcenia. 
 
Wzmacnianie mocnych 
stron, predyspozycji uczniów 
wspomagających ich rozwój 
zawodowy. 
 
Kierowanie uczniów, w razie 
konieczności,  do doradcy 
zawodowego. 

Wspomaganie uczniów 
w prawidłowym 
wyborze kierunku 
kształcenia. 
 
Wzmacnianie mocnych 
stron, predyspozycji 
uczniów 
wspomagających ich 
rozwój zawodowy. 
 
Kierowanie uczniów, w 
razie konieczności,  do 
doradcy zawodowego. 

Wspomaganie uczniów w 
prawidłowym wyborze 
kierunku kształcenia. 
 
Wzmacnianie mocnych 
stron, predyspozycji 
uczniów wspomagających 
ich rozwój zawodowy. 
 
Kierowanie uczniów, w 
razie konieczności,  do 
doradcy zawodowego. 

Wspomaganie uczniów 
w prawidłowym 
wyborze kierunku 
kształcenia. 
 
Wzmacnianie mocnych 
stron, predyspozycji 
uczniów 
wspomagających ich 
rozwój zawodowy. 
 
Kierowanie uczniów, w 
razie konieczności,  do 
doradcy zawodowego. 

Wysoka frekwencja 
uczniów na zajęciach 
lekcyjnych. 

1) Bieżące monitorowanie frekwencji uczniów. 
2) Szybkie reagowanie na wysoką absencję uczniów. 
3) Motywowanie do systematycznego realizowania obowiązku nauki, wskazywanie na tworzenie odpowiednich nawyków 

przydatnych w dorosłym życiu. 
4) Dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji nie realizowania obowiązku nauki. 
5) Zaciekawienie ucznia treściami przekazywanymi na lekcjach. 
6) Stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu. 
7) Rozbudzanie ambicji własnych ucznia. 
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8) Przygotowywanie zajęć ukazujących rolę edukacji w realizacji zamierzonych planów życiowych. 
9) Dostosowywanie wymagań do poziomu i możliwości ucznia. 

 
 
 
Program po przeprowadzeniu diagnozy opracowały: 
 
   mgr Monika Hołownia 
   mgr Małgorzata Chapuła – Pulit 
 

"Program uchwalono w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 24 września 2020 r. (Uchwała nr 1/2020/2021 Rady Rodziców 
CKZiU w Żorach". 


