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Akty prawne: 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty( Dz.U. z 2004r. nr 256.poz 2572,  z 

późniejszymi zmianami)    

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59) 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i 

nr 170, poz. 1218). 

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz.U. nr 111 poz. 

535, z późn. zm.). 

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

( Dz.U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. zm.).  

4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002r. nr 11, poz. 

109, z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (Dz.U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) . 

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.   

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II 

stopnia (Dz. U. poz. 467) 

10. Rozporządzenie MEN  z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz.1386). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591 ze zm.). 

12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego Dz.U. 2019 poz. 325 

13. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu 

treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 1999 Nr 67 poz. 756) 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w 

celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.2015 poz.1244 ze zm.) 

15. Statut Szkoły. 
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Wprowadzenie 

 Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego 

człowieka.  

 Wychowanie 

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: 

fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  

 

Profilaktyka 

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu  

rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i 

zaburzających zdrowe życie. 

  

Wstęp 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, 

moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. 

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w 

osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów 

w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez 

profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych 

sytuacjach. 

 Program powstał w oparciu o obserwacje, diagnozę, analizę dokumentów oraz  

konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Szkolnym. 

 

Misja i wizja szkoły 

 Misja szkoły: 

  

1. Tworzenie warunków do kształtowania osobowości ucznia, a w szczególności 

koncentracja na rozwoju intelektualnym, moralnym, emocjonalnym, duchowym, 

społecznym i fizycznym; 

2. Tworzenie warunków i mechanizmów prowadzących do rozumienia wartości nauki i 

użyteczności oraz ujawniania aktywności twórczej, wykorzystywania różnych źródeł i 
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nośników informacji w celu samokształcenia i posługiwania się uzyskaną wiedzą dla potrzeb 

praktycznych; 

3. Skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe; 

4. Tworzenie możliwości pełnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień;  

5. Tworzenie możliwości pełnienia różnych ról społecznych, funkcjonowania w 

zróżnicowanych relacjach komunikacyjnych  

6. Tworzenie w szkole alternatywnego, zdrowego środowiska wychowawczego; 

7. Kształtowanie postawy uczciwości, rzetelności, tolerancji, szacunku do prawdy, 

godności i dobra drugiego człowieka; 

8. Uczenie szacunku i przywiązania do ojczyzny, symboli narodowych i tradycji 

regionalnej; 

9. Wychowanie świadomego uczestnika życia publicznego, zdolnego do samodzielnej 

oceny zjawisk społecznych, kulturalnych, politycznych współczesnego świata; 

10.Kształtowanie świadomości narodowej, propagowanie poprawności języka polskiego; 

11. Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia fizycznego i psychicznego w szkole i 

środowisku szkolnym; 

12. Szanowanie dorobku kulturalnego minionych epok i zachęcenie do aktywnego udziału 

we współczesnym życiu kulturalnym naszego miasta, regionu, kraju. 

 

Model absolwenta: 

 Absolwent Szkoły to obywatel Europy XXI wieku, który: 

• jest otwarty na wiedzę; 

• umie rzetelnie pracować, twórczo myśleć i kreować rzeczywistość, w której żyje; 

• korzysta z kompetencji kluczowych zarówno w nauce jak i w życiu codziennym; 

• dąży do doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji; 

• potrafi planować swoją pracę i maksymalnie wykorzystać  przeznaczony na nią 

czas; 

• jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych; 

• posługuje się sprawnie językami obcymi; 

• wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne i posługuje się technologiami 

informacyjnymi w sposób niezagrażający sobie innym oraz szanuje wartości 

intelektualne; 

• wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów; 

• jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; 
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• jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi; 

• jest asertywny (respektuje zarówno własne, jak i cudze prawa, ma szacunek do 

siebie i innych); 

• jest niezależny i odważny w obronie wartości; 

• umie skutecznie się porozumiewać;   

• jest tolerancyjny dla odmienności, wyróżnia się elastycznością myślenia; 

• jest przedsiębiorczy, kreatywny, wykazuje inicjatywę, posiada zdolność 

podejmowania decyzji; 

• jest przygotowany do podejmowania istotnych decyzji, pełnego i 

odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym; 

• potrafi zachować się odpowiednio do miejsca i czasu z poszanowaniem istotnych 

norm i wartości. 

 

 

1. Założenia ogólne 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej  szkole 

polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i 

wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań 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 

ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Nasza szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, 

treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych 

postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 
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2. Zadania 

Podstawowe zadania wychowawczo-profilaktyczne będę realizowane w czterech obszarach: 

1. Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska wychowawczego; 

2. Zdrowie: edukacja zdrowotna i ekologiczna; 

3. Bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych; 

4. Relacje- kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych; 

5. Kultura – wartości, normy, wzory zachowań; 

6. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Poszerzenie i doskonalenie 

współpracy z rodzicami 

7. Moja edukacja i profil zawodowy- rozwój edukacyjno- zawodowy 

3. Cele szczegółowe: 

 budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;   

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu;   

• podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w 

celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 

poczucie bezpieczeństwa 

• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną;   

• wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne. 

• rozwijanie i wspieranie wolontariatu;   

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i 

rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i 

wychowawcami 

 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny 

• kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciągłego rozwoju poprzez 

rozwój zainteresowań, poszerzanie autonomii i samodzielności; 

• rozwijanie umiejętności realizacji własnych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość 

oraz krytyczne myślenie; 

• rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich wkładu w rozwój cywilizacji, działanie 

na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej 

kultury; 



Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie 

• rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem; 

• rozpoznawanie symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego i psychicznego; 

• rozwijanie zdolności samokontroli i panowania nad emocjami; 

• rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych,  

• wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.; 

• dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról społecznych; 

• rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego; 

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych: cyberprzemoc, 

uzależnienia, sekty, subkultury, choroby i manipulacji polityczno-gospodarczych: rasizm, 

nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, nachalna reklama itp.; 

• roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 

4. Diagnoza sytuacji wychowawczej 

  Chcąc sprostać nowym wyzwaniom i zapewnić naszym uczniom wszechstronny rozwój 

w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej każdego roku przeprowadzamy 

szczegółowe diagnozy,  które pozwalają nam poznać środowisko, w jakim wychowują i uczą się 

nasi uczniowie. Analizujemy też potrzeby i zasoby szkoły z zakresu wychowania i profilaktyki 

na podstawie: 

• diagnozy wychowawczej, która pozwala nam poznać środowisko wychowawcze ucznia, 

mocne i słabe strony każdego wychowanka, 

• diagnoza czynników ryzyka i chroniących w celu przeciwdziałania narkomanii i 

podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych, 

• diagnozy dobrostanu ucznia i nauczyciela, bieżących potrzeb oraz relacji szkolnych 

• diagnozy zagrożeń związanych z cyberprzemocą, 

• diagnozy pozwalającej poznać nam zainteresowania i talenty naszych uczniów, 

• diagnozy skierowanej do rodziców na temat ich oczekiwań co do treści zawartych w 

programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły, 

• diagnozy motywacji uczniów co do wyboru szkoły,  
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• sprawozdań i raportu z analizy wyników diagnozy Programu Wychowawczo - 

Profilaktycznego 

• spostrzeżeń nauczycieli i wychowawców, 

• analizy dokumentacji szkoły. 

W oparciu o analizę wyników diagnoz każdego roku opracowujemy plan do Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły, który ma za zadanie wyrównać braki i obszary 

wymagające wzmocnienia oraz ograniczyć czynniki ryzyka. 

 

5.  Kryteria efektywności 

Uczeń:  Każdy uczeń naszej szkoły jest objęty działaniem tego programu. 

Nauczyciele: Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny, a w 

szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów 

pracy.  

Rodzice: Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują 

przy jego realizacji. 

  

6. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

  

Dyrekcja: 

1. dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

2. wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

religijnej, 

4. czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

5. ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli,   

6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 

Pedagog szkolny: 

1. ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy uczniom, 

2. ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich, 

3. koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

4. diagnozuje problemy wychowawcze,   

5. poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość 

prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn, 
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6. doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki, 

7. wspiera nauczycieli i wychowawców  w realizacji programu 

  

Nauczyciele mają za zadanie: 

 

1. doskonalenie kompetencji i umiejętności w zakresie  budowania podmiotowych relacji z 

uczniami,  ich rodzicami lub opiekunami w zakresie oraz pracy warsztatowej z grupą 

uczniów 

2. wykorzystywanie treści zawartych w podstawie programowej w celu kształtowania 

postaw patriotycznych i moralnych; 

3. kształtowanie umiejętności zabierania głosu w dyskusji, argumentowania sądów i obrony 

własnego stanowiska; 

4. kształtowanie umiejętności skutecznego porozumienia się, szacunku dla poglądów 

innych osób, komunikatywnego posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie; 

5. kształtowanie postaw innowacyjnych, umiejętności efektywnego współdziałania w 

grupie, umiejętności budowania więzi międzyludzkich; 

6. nieustanne motywowanie uczniów do ujawniania własnej aktywności twórczej w celu 

uzyskania wiedzy niezbędnej do rozwiązywania kompleksowych problemów; 

7. kształtowanie odpowiedzialności za własna naukę, postawy krytycyzmu i oceny swoich 

dokonań; 

8. wykorzystywanie wiadomości przedmiotowych dla lepszego poznania świata, ludzi i 

siebie w odniesieniu do kultury europejskiej; 

9. kształtowanie poczucia wartości kultury własnego regionu i jej związku z kulturą 

narodową; 

10. premiowanie rzetelnej pracy, umiejętności odnoszenia zdobytej wiedzy do otaczającej 

rzeczywistości; 

11. rozbudowanie potrzeby doskonalenia się, poczucia odpowiedzialności za swoją 

przyszłość zawodową i własne miejsce w otoczeniu; 

12. zachęcanie do uczestnictwa w olimpiadach, konkursach, sprzyjających odkrywaniu 

historii, rozwijaniu ciekawości intelektualnej; 

13. świadome wykorzystywanie materiału literackiego i historycznego dla prezentowania 

sylwetek bohaterów historycznych, narodowych jako wzorców na drodze poszukiwania 

wartości; 

14. przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie wrażliwości 

estetycznej; 
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15. rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska, odpowiedzialności za świat przyrody, 

uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu 

zamieszkania; 

16. kształtowanie umiejętności prawidłowej autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

  

 

Wychowawcy klas mają za zadanie: 

1. kształtowanie poczucia więzi z grupą rówieśniczą, klasową, poczucia 

odpowiedzialności za siebie i zbiorowość; 

2. kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole, podejmowania 

indywidualnych i grupowych decyzji; 

3. podejmowanie działań służących przygotowaniu młodzieży do dorosłego życia w 

rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie; 

4. kształtowanie właściwych postaw moralnych i społecznych; 

5. kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych, poczucia dbałości o zdrowie 

swoje i innych; 

6. kształtowanie prawidłowego wyobrażenia o zadaniach, funkcjach współczesnej 

rodziny, odpowiedzialnym rodzicielstwie; 

7. kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych na drodze 

kompromisu i negocjacji; 

8. budowanie pozytywnej samooceny „moje mocne i słabe strony”; 

9. uzmysłowienie roli właściwej samooceny, wysokiej lub niskiej – w powstawaniu 

mechanizmów kontroli wewnętrznej, aktywności twórczej i zaufania do siebie; 

10. rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty 

lokalnej („Moja mała Ojczyzna”); 

11. kształtowanie umiejętności pełnego wyrażania własnych myśli bez lekceważenia 

praw i  poglądów innych ludzi (postawa asertywna). 

  

 

Rodzice mają za zadanie: 

1. poprzez udział w pracach Rady Szkoły, Rady Rodziców, Rad Oddziałowych 

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za edukację, wychowanie  i 

współtworzenie osobowości uczniów; 
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2. kształtowanie jednolitego środowiska wychowawczego współdziałającego dla 

potrzeb edukacji i budowania właściwych postaw moralnych i społecznych; 

3. pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, we wszelkiego 

rodzaju działaniach zapobiegających powstawaniu patologii społecznych i nałogów; 

4. kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie poprzez aktywny 

udział w posiedzeniach Rady Rodziców, ważnych uroczystościach szkolnych, 

apelach, imprezach, występach, happeningach, piknikach, wycieczkach itp.; 

5. kształtowanie poczucia wspólnoty poprzez pomoc szkole w rozwiązywaniu 

problemów finansowych, prawnych i administracyjnych; 

6. pomoc w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego i współdziałanie ze 

szkołą dla dobra wszystkich uczniów; 

7. współpraca z wychowawcą klasy w interesie dobrze pojętego dobra dziecka. 

   

7. Ewaluacja programu   

Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i  jej efekty poddawane są systematycznej 

obserwacji i ocenie. 

Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy 

i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy 

ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania. 

  

Sposoby i środki oceny efektywności podejmowanych działań: 

Obserwacje i analiza: 

- zachowań uczniów, 

- relacji rówieśniczych, 

- norm i wartości, 

- stanu zdrowia fizycznego i psychicznego 

- postępów w nauce, 

- frekwencji na zajęciach dydaktycznych, 

- udziału w konkursach, 

 

Narzędzia oceny efektywności podejmowanych działań:: 

- ankieta, 
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- obserwacja, 

- analiza dokumentacji szkolnej. 

  

  

  


