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Wstęp  
  

 

 

Treść Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły odwołuje się do wyników  

diagnozy potrzeb rozwojowych, w tym czynników ryzyka oraz czynników chroniących,   

diagnoz badających relacje rówieśnicze w zespole klasowym i efektywność świadczonej  

w szkole ppp,  sprawozdań wychowawczych, informacji od wychowawców szkoły i internatu, 

informacji z instytucji współpracujących ze szkołą – Centrum Profilaktyki i Terapii 

Psychiatrycznej Salus w Miliczu, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej w Miliczu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie.  

Zagrożenia według naszej oceny oscylują najbardziej w obszarach związanych  

z niekorzystnymi wzorcami, czyli tzw. „moda na zażywanie środków odurzających”, wpływem 

środowiska pozaszkolnego, niskim stopniem czytelnictwa książek dla przyjemności oraz 

brakiem wyraźnie stawianych granic ze strony rodziców.  

Adresatami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły są uczniowie klas I - IV, 

ich rodzice oraz nauczyciele.  
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Podstawa prawna: 
 

 

 

1. Statut Technikum Leśnego w Miliczu 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia , kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. 2017 poz. 356) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 31 lipca 2019 r.  zmieniające rozporządzenie  w sprawie podstawy 

programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148,1078 i 1287)  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2018r. poz.2140) 

6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72) 

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

8. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991, wraz z późniejszymi zmianami 

9. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991r.) 

10. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 

listopada 1950r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz.U. 1993 nr 

61 poz. 284) 

11. „Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu”. (Uchwała sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 18 lutego 2000r.) 

12.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2018 poz. 1030). Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 poz. 852) 

13.    Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz.U. 2018 poz. 310 ) 

14.       Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2018r. poz. 969) 

15.    Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2018r. poz. 1878) 
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16.   Ustawa z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych. ( Dz. U.  2018 poz. 1446) 

  

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
 
 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i   

ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym  

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  

  w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw  

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 
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Czynniki chroniące uczniów Technikum Leśnego w Miliczu 
 

 

a) Wysokie oczekiwania, standardy przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia i pomocy,  

b) Szeroka gama zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie mogą rozwijać swoje 

umiejętności, odkrywać talenty,  

c)  Liczne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, 

d) Osobiste zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i wychowawców – opiekuńcze 

wspierające działania wobec wychowanków,  

e) Dostęp w szkole i internacie do zajęć prowadzonych przez specjalistów, a także 

indywidualnego wsparcia i pogłębionej diagnozy, 

f) Regularne monitorowanie zachowań uczniów – ankiety, socjometria, obserwacja, 

rozmowy wychowawcze, 

g) Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie, 

h) Szkolne procedury postępowania w trudnych sytuacjach, 

i) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Centrum Profilaktyki i Terapii 

Psychiatrycznej Salus, Komendą Powiatową Policji, 

j) Atmosfera szkolna przez którą rozumie się relacje społeczne – zarówno między 

nauczycielami a uczniami, personelem szkoły a rodzicami, jak i między samymi 

uczniami, oraz wzajemne wsparcie, 

k) Regularne szkolenia kadry nauczycielskiej  w obszarach pracy wychowawczej, 

motywowania uczniów oraz aktywizujących technik nauczania.  
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Czynniki ryzyka występujące w Technikum Leśnym w Miliczu 
 

 

 

a) Czynniki rodzinne, środowiskowe – niestabilne wzorce wychowawcze (brak wyraźnych 

granic ze strony rodziców, nadopiekuńczość, przemoc lub zaniedbanie),  

b) Brak współpracy rodziców/opiekunów prawnych ze szkołą, 

c) Brak pewności siebie u uczniów, 

d) Moda na zażywanie środków odurzających, 

e) Źle rozumiana lojalność uczniów wobec siebie, przyzwolenie na niebezpieczne 

zachowania,  

f) Niski stopień czytelnictwa.  
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Cele wychowawczo-profilaktyczne szkoły 
 

1) Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej ucznia 

2) Kształtowanie u uczniów pozytywnych postaw społecznych  

3) Kształtowanie postaw prospołecznych, więzi z krajem ojczystym, poszanowania dla 

dziedzictwa narodowego i regionalnego 

4) Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem 

5) Rozwijanie poczucia więzi w społeczności Technikum Leśnego w Miliczu 

6) Przygotowanie do wyboru drogi zawodowej 

7) Kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 

8) Kreowanie pozytywnej samooceny uczniów 

9) Ochrona młodzieży szkolnej przed demoralizacją, uzależnieniami i wykluczeniem 

społecznym poprzez profilaktykę 

10) Promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie uzależnieniom  poprzez  wspomaganie 

rozwoju ucznia w sferach:  

 fizycznej – promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia 

 emocjonalnej – budowanie równowagi i harmonii psychicznej 

 społecznej – wspieranie postawy  aktywności, współpracy w grupie  i   otwartości          

w życiu społecznym 

 poznawczej – stymulowanie rozwoju  intelektualnego stosownie do możliwości 

rozwijanie zainteresowań indywidualnych 

11) Uświadamianie rodziców, nauczycieli na temat zagrożeń i możliwości przeciwdziałania    

im w rozwoju młodzieży 

12) Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapobiegania patologiom, wykluczeniu 

społecznemu i demoralizacji 

13) Integracja działań zmierzających do realizacji celów programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły 
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Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku 

pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno 

być wzmacniane i uzupełniane przez działania          

z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

 

(art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) 
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Cele wychowawczo-profilaktyczne realizowane są  

w następujących obszarach: 
 

I. ROZWÓJ  INTELEKTUALNY  UCZNIA 

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Rozwijanie 

umiejętności 

kreatywnego myślenia 

Indywidualna praca z uczniem zdolnym, 

wykorzystanie programów 

dydaktycznych wyzwalających 

aktywność twórczą uczniów 

 

Aktywizujące metody nauczania 

nauczyciele, 

opiekunowie kół 

 

 

 

nauczyciele 

wrzesień-  czerwiec 

 

 

 

 

wrzesień - czerwiec 

2. Pomoc w odkrywaniu 

własnych możliwości, 

predyspozycji, talentów  

i ich twórczego 

wykorzystania 

Koła zainteresowań 

 

Konkursy przedmiotowe 

 

Wystawy prac plastycznych  

i fotograficznych związanych  

z promocją regionu 

 

Zawody sportowe 

 

Giełda Hobbystów – edycja XXII 

Konkurs – wybory Superdziadka – 

edycja XXIV 

nauczyciele, 

opiekunowie kół, 

wychowawcy 

internatu 

wrzesień - czerwiec 

3. Rozwijanie 

zainteresowań 

zawodowych 

Organizowanie wycieczek 

dydaktycznych do:  nadleśnictw, 

szkółek, zakładów drzewnych, ogrodów 

botanicznych/ dendrologicznych, do 

rezerwatów przyrody, parków 

narodowych, LKP 

 

Promowanie czytelnictwa 

specjalistycznego 

 

Wyjazdy w ramach współpracy 

 z uczelniami wyższymi 

 

Warsztaty ekologiczne 

Realizacja projektów ekologicznych  

i regionalnych 

 

Wycieczki dydaktyczno- wychowawcze 

uwzględniające problematykę osiągnięć 

naukowych w leśnictwie, przekazywanie 

wiedzy dotyczącej funkcjonowania 

nadleśnictw w UE na zajęciach 

przedmiotów zawodowych 

 

Opieka nad parkiem przyszkolnym 

 

Organizowanie praktyk w kraju 

Dyrekcja szkoły, 

kierownictwo 

szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

 

 

wrzesień – 

czerwiec 

(zgodnie z planami 

wychowawczymi 

klas i planami 

zajęć) 
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 i za granicą 

 

Indywidualizacja  procesu nauczania  

 

Diagnozowanie uczniów pod kątem 

osiąganej wiedzy i  umiejętności 

 

Określenie i stosowanie jasnych 

kryteriów oceniania uczniów 

4. Przygotowanie  

do pracy 

samokształceniowej 

Gromadzenie i przetwarzanie informacji 

z wielu źródeł - korzystanie ze zbiorów 

biblioteki szkolnej i pracowni 

internetowych 

 

Uświadamianie zagrożenia 

wynikającego z niewłaściwego 

korzystania z technologii informacyjnej  

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy  

wrzesień – 

czerwiec 

5. Podnoszenie poziomu 

nauczania, zapobieganie 

drugoroczności uczniów 

Samodoskonalenie poprzez korzystanie 

ze zbiorów biblioteki i Internetu 

 

Motywowanie do udziału  

w samopomocy koleżeńskiej 

 

Korzystanie z oferty zawartej w mapie 

pomocy edukacyjnej 

 

Uczestnictwo w sympozjach  

i wykładach 

 

Organizowanie zajęć wyrównawczych 

dla uczniów mających trudności w 

opanowaniu treści programowych  oraz 

osiągających niskie  wyniki w nauce. 

Diagnoza przyczyn niepowodzeń 

szkolnych. Diagnoza dotycząca stylu 

uczenia się i warsztaty dotyczące technik  

efektywnego uczenia się 

 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla 

uczniów z różną niepełnosprawnością  

posiadającymi orzeczenia z poradni 

 

 

Zindywidualizowanie wymagań 

edukacyjnych wobec uczniów mających 

trudności w nauce w tym ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się  oraz wobec uczniów osiągających 

wysokie wyniki w nauce. 

 

Analiza wyników nauczania 

 

Kontrola frekwencji 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele, 

dyrekcja 

 

dyrektor, 

nauczyciele, 

komisje 

przedmiotowe, 

wychowawcy  

 

psycholog 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

specjalista 

rewalidacji 

 

 

 

 

nauczyciele  

i wychowawcy 

wrzesień – 

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień – 

październik  

 

 

 

Wrzesień – 

czerwiec  

 

 

 

wrzesień – 

czerwiec  

 

 

 

 

 

wrzesień – 

czerwiec  

wrzesień – 

czerwiec  
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II. ROZWÓJ  EMOCJONALNY  UCZNIA 

 

 

 

 

Bieżące informowanie  rodziców            

o zaistniałych kłopotach 

wychowawczych,  ocenach 

niedostatecznych uczniów oraz 

osiągnięciach uczniów. 

wrzesień – 

czerwiec  

 

 

 

6. Planowanie drogi 

kształcenia zawodowego  

Zajęcia dotyczące planowania drogi 

kształcenia (współpraca z Milickim 

Centrum Kariery) 

 

Udział w targach edukacyjnych, 

spotkaniach z przedstawicielami uczelni 

wyższych i dniach otwartych uczelni 

wyższych 

 

Zapoznanie z procedurami egzaminu 

maturalnego i przygotowania 

zawodowego 

 

 

 

Edukacja  dotycząca  technik radzenia 

sobie ze stresem egzaminacyjnym 

pedagog, doradca 

zawodowy  

 

 

dyrekcja szkoły, 

pedagog, 

nauczyciele 

 i wychowawcy 

 

dyrekcja, 

kierownik 

szkolenia 

praktycznego 

nauczyciele,  

 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

i wychowawcy 

 

marzec-czerwiec 

 

 

 

luty – kwiecień 

 

 

 

 

listopad-luty 

 

 

 

 

 

październik-

kwiecień 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Rozpoznanie sytuacji 

rodzinnej i materialnej 

uczniów 

Indywidualna opieka nad młodzieżą z rodzin 

dysfunkcyjnych wymagających 

indywidualnego traktowania (rozmowy          

z uczniem i rodzicami) 

wychowawcy,  

pedagog, 

psycholog 

wrzesień- 

czerwiec 

2. Poznawanie  

i ocenianie samego 

siebie 

Aktywizujące metody pracy na lekcjach 

wychowawczych i zajęciach dydaktycznych   

 

Kształtowanie poczucia własnej wartości  

i zdolności do osiągania sukcesów, 

budowanie poczucia kompetencji  

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

wrzesień- 

czerwiec 

3.Pomoc w rozpoznaniu 

i nazywaniu uczuć, 

stanów psychicznych  

i radzeniu sobie            

ze stresem: 

- rozwijanie empatii, 

- wdrażanie postaw 

asertywnych 

 

Diagnozowanie samopoczucia uczniów         

w grupie, klasie, szkole, internacie 

(obserwacje, wywiady, testy socjometryczne). 

 

Trening asertywności 

Warsztaty lub konsultacje indywidualne 

doskonalące umiejętności  konstruktywnego  

radzenia sobie z emocjami w sytuacjach 

trudnych  

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

wrzesień- 

czerwiec 
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III. ROZWÓJ  SPOŁECZNY  UCZNIA 

 

1. ŻYCIE W RODZINIE 

 

 

2. FUNKCJONOWANIE W GRUPIE 

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Kształtowanie więzi 

rodzinnych 

Pogadanki, dyskusje na lekcjach 

WDŻ i lekcjach wychowawczych 

 

Ankiety badające sytuację rodzinną 

ucznia 

nauczyciele, wychowawcy 

klas 

 

pedagog 

wrzesień-  

czerwiec 

 

 

wrzesień – 

październik  

2. Umacnianie 

współpracy rodziców  

ze szkołą i internatem 

Zapoznanie rodziców  

z programem wychowawczo –

profilaktycznym szkoły 

 

Kontakt z rodzicami  

w sprawach dydaktycznych  

i wychowawczych 

 

Pedagogizacja rodziców (broszury, 

prelekcje) 

 

Uczestnictwo rodziców  

w pracy Rady Rodziców oraz 

współpraca Rady Rodziców ze 

szkołą 

 

Przeprowadzenie spotkań  

z rodzicami dotyczących wyników 

w nauce i zachowania uczniów 

 

Zachęcanie i angażowanie 

rodziców do udziału w 

przygotowaniu imprez, wycieczek   

i wypoczynku uczniów 

wychowawcy klas 

 i internatu 

 

 

wychowawcy klas 

 i internatu 

 

 

dyrektor, pedagog, 

psycholog 

 

dyrektor, wychowawcy klas 

i internatu 

wrzesień 

 

 

 

wrzesień – 

czerwiec  

 

 

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Kształtowanie 

postawy akceptacji 

Przeprowadzenie testów 

socjometrycznych w klasach 

pierwszych rozpoznających 

pozycję ucznia w klasie 

 

Rozmowy indywidualne  

z uczniami izolowanymi  

i odrzuconymi w grupie 

rówieśniczej 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas,  

wychowawcy internatu 

wrzesień – 

czerwiec 

2. Kształtowanie 

umiejętności słuchania 

 i komunikowania się  

Zajęcia z grupą kształtujące 

współdziałanie 

i współodpowiedzialność za 

wykonywane zadania w różnych 

sytuacjach szkolnych 

nauczyciele, wychowawcy 

klas, wychowawcy internatu 

wrzesień - 

czerwiec 

3. Kształtowanie Zajęcia umożliwiające uczniom opiekun SU, pedagog, wrzesień – 
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3. ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE I UCZESTNICTWO W KULTURZE 

 

poczucia 

odpowiedzialności   

wejście w różne role np. : 

inicjatora, przywódcy, wykonawcy 

psycholog, nauczyciele, 

wychowawcy 

czerwiec 

4. Integrowanie zespołu 

klasowego w szkole, 

zespołu grupowego     

w internacie 

Organizowanie wycieczek, 

wyjazdów, zajęć integracyjnych w 

klasach pierwszych i innych zajęć 

okolicznościowych 

wychowawcy klas, 

wychowawcy internatu, 

pedagog, psycholog 

wrzesień – 

czerwiec 

5. Tworzenie 

pozytywnego klimatu 

w klasie, w grupie 

Rozeznanie wspólnych 

zainteresowań i predyspozycji  

grupy i ich rozwijanie 

 

Zajęcia kształtujące współpracę 

w grupie 

wychowawcy klas, 

opiekunowie grup,  

nauczyciele 

wrzesień – 

czerwiec 

6. Uświadomienie 

zagrożeń płynących  

z braku tolerancji 

 

Warsztaty problemowe, spotkania z 

udziałem psychologów, 

socjoterapeutów  

i rozwiązywanie przy ich pomocy 

konfliktów w zespołach klasowych, 

grupowych 

 

wychowawcy klas 

 i internatu, pedagog, 

psycholog 

wrzesień – 

czerwiec 

7. Promowanie postaw 

altruistycznych 

Organizowanie pomocy rzeczowej; 

współpraca z organizacjami 

lokalnego samorządu, 

udział w świątecznych zbiórkach 

żywności, w akcji „Góra Grosza”, 

ze schroniskiem dla zwierząt, 

współpraca z DPS w Miliczu, 

honorowe krwiodawstwo, udział  

w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy, udział w programie 

Mogiłę Pradziada Ocal od 

Zapomnienia 

Opiekunowie  SU, MRI, 

pedagog, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

 

wrzesień – 

czerwiec 

 

 

 

 

 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Kształtowanie 

postaw obywatelskich, 

szacunku do polskiego 

dziedzictwa 

kulturowego, 

narodowego  

i regionalnego 

Wybory do SU 

Wybory do MRI 

 

Udział w uroczystościach  

i obchodach: 

- Święto Edukacji Narodowej 

- Uroczyste obchody 100- lecia 

odzyskania niepodległości 

- Rocznica Konstytucji 3-go Maja 

Opiekunowie  SU i MRI 

 

 

wychowawcy klas 

 i internatu 

wg terminów 

wrzesień-

czerwiec 

 

2. Zapoznanie z 

dorobkiem kulturowym 

narodu i regionu 

Wyjazdy uczniów do muzeów, 

galerii, kin, teatrów itp. Wycieczki 

do miejsc pamięci narodowej 

 

wychowawcy klas  

i internatu, nauczyciele 

wrzesień-

czerwiec 

3. Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym, wychowanie 

regionalne 

Zapewnienie udziału 

przedstawicieli władz 

państwowych i resortowych  

w uroczystościach szkolnych 

 

dyrektor 

 

 

 

 

wg 

harmonogramu 
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IV. ROZWÓJ  ZDROWOTNY  UCZNIA 

 

Podejmowanie wspólnych działań 

z jednostkami samorządu 

terytorialnego, nadleśnictwami 

 

Współpraca z Centrum 

Edukacyjno-Metodycznym Dolina 

Baryczy w Miliczu. 

 

Współpraca z pozostałymi 

szkołami w Miliczu. 

 

Udział młodzieży  

w imprezach organizowanych 

przez instytucje lokalne  

i samorządowe: 

- Dni Karpia 2019 

 

Promocja  szkoły na targach 

edukacyjnych  

dyrektor, kierownik 

szkolenia praktycznego 

 

 

dyrektor, nauczyciele 

 

 

 

dyrektor 

 

 

nauczyciele, wychowawcy 

internatu 

 

 

 

 

opiekun SU, pedagog,  

wrzesień-

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

wrzesień-

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

marzec-

kwiecień 

4. Kultywowanie 

tradycji  szkolnych 

Przygotowanie uroczystości 

szkolnych: 

- Inauguracja roku szkolnego 

- Otrzęsiny klas pierwszych 

- Święto Edukacji Narodowej 

- "Kopanie blachy" 

- Hubertus 

- Spotkania wigilijne 

- Studniówka 

- Dzień wiosny 

- "Giełda hobbystów" 

- "Superdziadek" 

- Pożegnanie absolwentów 

- Dni Otwarte Szkoły 

- Zakończenie roku szkolnego 

 

Dyrektor, nauczyciele,  

Samorząd Uczniowski 

 

 

 

wrzesień 

- czerwiec  

zgodnie  

z planem pracy 

szkoły 

Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Kształtowanie 

zdrowego stylu życia  

i inspirowanie 

harmonijnego rozwoju 

Diagnoza środowiska szkolnego 

pod kątem problemów (przemoc, 

uzależnienia) – ankiety 

 

Prowadzenie rozpoznania 

środowisk rodzinnych uczniów-

rozmowy indywidualne, ankiety 

 

Zajęcia integracyjno-

aktywizujące w klasach 

pierwszych 

Zajęcia z profilaktyki  

i promocji zdrowia 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

wychowawcy klas 

 i internatu 

psycholog, pedagog 

 

psycholog, pedagog, 

wychowawcy klas i grup  

w internacie 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy grup  

październik- 

kwiecień 

 

 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

wrzesień-

październik 

 

październik- 

maj 
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Organizacja Tygodnia  

z Kulturą Zdrowotną 

 

 

Włączenie się w ogólnopolską 

akcję: 

- Dzień bez papierosa 

- Światowy dzień Walki  

z AIDS 

 

Promowanie zdrowego stylu 

życia poprzez: 

-wspieranie zdrowia 

psychicznego 

-spotkanie ze specjalistami 

-lekcje WDŻ 

-gazetki tematyczne, konkursy np. 

AIDS 

-propagowanie zdrowych form 

spędzania czasu wolnego 

 -teatr profilaktyczny 

-zajęcia psychoedukacyjne   

z profilaktyki uzależnień  

w klasach II i III  

-udział w ogólnopolskich  

i regionalnych akcjach 

promujących zdrowy styl życia 

-realizacja jednego 

 z programów profilaktycznych 

rekomendowanych przez Krajowe 

Biuro d/s Przeciwdziałania 

Narkomanii (Załącznik nr 4) 

 

Przeprowadzenie anonimowej 

ankiety w klasach I-IV na temat 

zagrożeń związanych  

z nałogami i uzależnieniem  

od środków psychoaktywnych 

 

Analiza zachowań uczniów 

 w szkole i internacie (rozmowy 

indywidualne 

 z nauczycielami  

i wychowawcami internatu) 

 

Pogadanki i prelekcje -

przeciwdziałanie przemocy 

 i cyberprzemocy. 

Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną,  

Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Miliczu 

(profilaktyka uzależnień) 

 

w internacie 

 

 

 

pedagog, nauczyciele 

biologii i WDŻ 

zespół wychowawców 

internatu 

 

 

 

 

psycholog, pedagog, 

nauczyciele, 

wychowawcy internatu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, 

pedagog 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

psycholog, wychowawcy 

klas i internatu, 

nauczyciel WDŻ, 

pedagog, psycholog, 

dyrektor 

 

 

 

 

marzec/kwiecień 

 

 

 

 

 

maj 

grudzień 

 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 

 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 
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Zapewnienie opieki lekarskiej  

i stomatologicznej 

 

Szkolenie bhp i ppoż. przed 

rozpoczęciem zajęć praktycznych 

i zajęć wychowania fizycznego 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniów podczas zajęć 

wychowania fizycznego  

i zawodów sportowych 

 

Organizowanie wycieczek 

dydaktyczno-krajoznawczych 

oraz biwaków, spływy kajakowe, 

wycieczki rowerowe 

 

Udział w zawodach, imprezach 

sportowych , ogólnopolskich, 

regionalnych i szkolnych 

dyrektor    

 

 

dyrektor, technik bhp, 

kierownik szkolenia 

praktycznego, 

nauczyciele wych. 

fizycznego 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

 

 

wychowawcy klas  

i  internatu, nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy internatu 

wrzesień-czerwiec 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

 

wrzesień - 

czerwiec 

 

2. Zapobieganie 

niedostosowaniu 

społecznemu 

 i przestępczości 

młodzieży 

Prezentacja filmów 

profilaktycznych, pogadanki, 

zajęcia warsztatowe 

Spotkania z przedstawicielami 

KPP 

Monitorowanie zachowań 

niebezpiecznych, poziomu agresji 

(ankiety) 

 

dyrekcja szkoły, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy  

wrzesień-czerwiec 

3.  Umiejętność 

korzystania ze środków 

masowego przekazu 

 

Ankiety, zajęcia zapobiegające 

zjawisku cyberprzemocy i 

fonoholizmu  

 

Pedagogizacja  rodziców  

pedagog, psycholog, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

wrzesień-czerwiec 

 

4. Zagospodarowanie 

czasu wolnego 

Organizowanie wycieczek  

do muzeów, galerii sztuki,  

na wystawy, do kina itp. 

 

Udział młodzieży  

w spektaklach teatralnych  

i imprezach kulturalnych 

 

Tworzenie warunków 

sprzyjających rozwojowi  

i prezentacji twórczości własnej, 

organizowanie przeglądów 

twórczości 

 

Organizowanie konkursów 

czytelniczych, udział  

w konkursach recytatorskich. 

 

wychowawcy klas 

 i internatu 

 

 

wychowawcy klas 

 i internatu 

 

 

dyrektor, opiekunowie 

SU, nauczyciele 

 

 

 

 

bibliotekarze, 

nauczyciele, 

opiekunowie kół 

zainteresowań 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 
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II. Proponowana tematyka godzin wychowawczych realizowanych  

w poszczególnych klasach 
(Załącznik nr 1 ) 

 

III. Działania na rzecz poprawy zachowania uczniów 

 

1) Zespoły wychowawcze - interwencyjne ( konkretne przypadki) przy udziale zainteresowanych osób oraz 

przedstawicieli SU i MRI.  

2) Zespoły wychowawcze w pełnym składzie (wszyscy wychowawcy klas i internatu, pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, psycholog w internacie, kierownictwo szkoły). Omawianie problemów w zachowaniu           

i w nauce. 

3) Spotkania szkoleniowe i samokształceniowe.  

4) Realizacja Szkolnego programu poprawy frekwencji (Załącznik nr 2). 

5) Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

 

IV. Samorządność uczniów 

 
- Statut Szkoły (Załącznik nr 3) 

Udział w kółkach zainteresowań 

 i zajęciach sportowych. 

 

 

Organizowanie tradycyjnych 

zabaw, spotkań, wieczorków – 

np. Andrzejki, Walentynki, 

Mikołajki   

 

Organizowanie występów 

zespołów muzycznych 

amatorskich i zawodowych. 

 

Organizowanie spotkań  

okolicznościowych  

w internacie np. spotkania 

pokoleń. 

 

Organizowanie zajęć sportowo-

rekreacyjnych 

w obiektach  sportowych   

w internacie 

SU, wychowawcy klas 

 i internatu, nauczyciele 

wych. fizycznego 

 

SU,  wychowawcy klas 

 i internatu 

 

 

 

wychowawcy internatu 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy internatu 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawcy internatu 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 

 

 

 

 

wrzesień-czerwiec 
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V. Współpraca z rodzicami 
  

W  SZKOLE:  

 

1) Ogólne spotkania rodziców uczniów klas I w auli szkolnej z dyrekcją szkoły, pedagogiem  

szkolnym, wychowawcami klas i kierownictwem internatu  

2)  Wywiadówki i spotkania z rodzicami 

3)  Deklaracje rodziców uczniów o pomocy, jakiej mogą oni udzielić szkole 

4)  Pedagogizacja rodziców- prelekcje, broszury, ankiety 

5)  Systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu uczniów i o ocenach (listy, telefony, przyjazdy 

rodziców, poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny) 

 

 

W  INTERNACIE: 

1) Deklaracje rodziców dotyczące pobytu ucznia w internacie 

2) Systematyczna wymiana informacji wychowawców internatu z rodzicami o uczniu w czasie 

wywiadówek oraz telefonicznie (zachowanie, oceny, stan zdrowia, specjalne wymagania) 

3) Zapraszanie rodziców do rozwiązywania problemów wychowawczych dotyczących ucznia  

 

VI. Kryteria oceny efektywności działań wychowawczych 

Ukształtowanie ucznia, który: 

-     Potrafi dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie 

-     Dba o sprawność fizyczną 

-     Prawidłowo dokonuje samopoznania i samooceny, potrafi odróżnić dobro od zła 

-     Prawidłowo stosuje techniki radzenia sobie z agresją, sytuacjami trudnymi oraz własnymi emocjami 

-     Prezentuje postawę tolerancji i akceptacji drugiego człowieka 

-    Dąży do umiejętności uczenia się, rozwoju własnych uzdolnień, pasji i zainteresowań 

-     Umiejętnie organizuje czas wolny 

-     Prezentuje wysoką kulturę osobistą 

-     Potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje postępowanie i umiejętnie pełni role społeczne 
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-     Cechuje go postawa patriotyczna związana z odpowiednimi zasadami zachowania i poszanowania  dla 

tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych. 

VII. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 

Jako informacje zwrotne na temat funkcjonowania i realizacji programu służą: 

-     Analiza arkuszy obserwacji poszczególnych uczniów i klas 

-      Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

-     Udział uczniów w projektach i przedsięwzięciach edukacyjnych 

-    Analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i monitorowanie 

postępów w tym zakresie 

-    Działalność samorządowa na terenie klasy, szkoły i poza nią 

-    Obserwacja zachowań uczniów w sytuacjach typowych i nowych. 

 

 

Opracowano 25.09.2019 r.  

Przewodnicząca zespołu zadaniowego 

                                                                                                           Joanna Gamrot 


