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PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Garwolinie 

 

Podstawy prawne:  

Konstytucja RP  

Prawo oświatowe  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego 

Deklaracja Praw Człowieka  

Konwencja Praw Dziecka 

Karta Nauczyciela 

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie 

 

WSTĘP  

Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania 

z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego 

rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują 

doświadczenia, kształtują system wartości; szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele 

wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny 

rozwój osobowy uczniów, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów. Dbałość 

szkoły o rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy i zdrowotny ucznia powinna 

przygotować go do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Wychowanie 

młodego człowieka stanowi integralną część pracy każdego nauczyciela. Zadaniem naszej szkoły 

jest wyposażenie młodzieży w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się 

świecie i kontynuowania nauki. 
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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, 

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem -  

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; 

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, 

ale i dla drugich”. 
Jan Paweł II 

 

ROZDZIAŁ I 

WARTOŚCI I ICH REALIZACJA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM: 

Wartości w procesie 

wychowania 
Sytuacje wychowawcze 

PRAWDA 

 uczniowie szukają w różnorodnych źródłach odpowiedzi na 

problemy i zagadnienia pojawiające się w procesie 

dydaktycznym 

 osoba rozstrzygająca spór każdorazowo dociera do jego źródła 

 uczniowie uczą się krytycznego korzystania z Internetu 

PIĘKNO 

 uczniowie dbają o wystrój sal, korytarzy, o estetykę otoczenia, 

przynoszą do szkoły obuwie zmienne zgodnie z zapisami 

statutu 

 zwracają uwagę na ubiór, higienę 

 dostosowują wygląd i ubiór do sytuacji (np. strój galowy) 

 uczniowie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych (np. 

wystawy, filmy, przedstawienia teatralne) 

SAMODZIELNOŚĆ 

I PRACA NAD 

SOBĄ 

 uczniowie dokonują samooceny własnej pracy (np. karty 

samooceny) 

 dokonują oceny zachowania (np. karty samooceny) 

 biorą udział w olimpiadach i konkursach 

 wypełniają obowiązki dyżurnego 

 uczestniczą w wycieczkach i wykonują samodzielnie czynności 

takie jak: zakupy, sprzątanie, ustalanie tras 

 organizują imprezy klasowe i szkolne 

RZETELNA PRACA 

 wychowawcy i nauczyciele premiują uczniów wykonujących 

bardzo dobrze obowiązki według zasad ustalonych przez szkołę 

 uczniowie biorący udział w konkursach są nagradzani 

 pracownicy szkoły poprzez własny przykład wpływają na 

stosunek uczniów do obowiązków i pracy 

POPRAWNOŚĆ 

JĘZYKA 

POLSKIEGO, 

 uczniowie czuwają nad poprawnością i czystością języka 

polskiego podczas lekcji, przerw, wycieczek itp. 

 uczestniczą w przedstawieniach, są zachęcani do czytania 
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KULTURA SŁOWA lektur ponadprogramowych, mają kontakt z kulturą i sztuką 

 biorą udział w konkursach językowych, np. literackich, 

ortograficznych, recytatorskich 

WRAŻLIWOŚĆ NA 

KRZYWDĘ 

INNYCH 

 uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych  

 organizują tego typu akcje na terenie szkoły 

 w miarę możliwości przyłączają się do akcji Honorowego 

Krwiodawstwa 

 

 

 

 

PATRIOTYZM 

I POCZUCIE 

WSPÓLNOTY 

LOKALNEJ 

 uczniowie uczestniczą w uroczystościach (rocznicach) 

o charakterze patriotycznym odbywających się na terenie 

miasta i powiatu 

 uczestniczą w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miejskiej 

 biorą udział w obchodach Dni Garwolina i Dni Powiatu 

 uczestniczą w akcji Sprzątania Świata na terenie miasta 

 organizują obchody świąt szkolnych (Dzień Edukacji 

Narodowej, Święto Niepodległości, Wigilia, Święto 3 Maja), 

zapraszając przedstawicieli władz lokalnych i rodziców 

 organizują uroczystości związane z tradycjami szkoły 

(ślubowanie, czapkowanie, Józefinki) 

 uczniowie biorą czynny udział w organizacji i obchodach 

rocznicy 90 – lecia powstania szkoły, której są uczniami 

 poznają patriotyczne postawy z literatury i historii 

 biorą udział w konkursach organizowanych przez władze 

miasta i powiatu, np. literackich, recytatorskich, historycznych, 

wiedzy o samorządzie terytorialnym, prozdrowotnych. 

 rozwijają poczucie wspólnoty szkolnej poprzez współpracę z 

Samorządem Uczniowskim 

PODMIOTOWE 

TRAKTOWANIE 

CZŁOWIEKA 

 szacunek dla samego siebie (np. przez dbałość o zdrowie, życie 

bez nałogów) i dla rówieśników  

 szacunek dla starszych (nauczycieli, rodziców, pracowników 

szkoły) 

 umiejętność okazywania uczuć 

ROZDZIAŁ II 

CELE WYCHOWAWCZE ZESPOŁU  SZKÓŁ 

1. Wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich. 

2. Budowanie dobrych relacji na poziomie uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-

rodzic. 

3. Budowanie poczucia odpowiedzialności za sytuację wychowawczą wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 
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4. Realizacja zasad zdrowej rywalizacji w nauce i sporcie. Kształtowanie szeroko 

rozumianej kultury osobistej, szczególnie w sytuacjach konfliktowych wywołujących 

emocje. 

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi.  

 

Realizacja celów wychowawczych: 

Ad. 1. 

ZWYCZAJE 

I OBYCZAJE 

SZKOLNE 

 znak graficzny szkoły 

 prowadzenie strony internetowej 

 kronika szkoły 

 sztandar szkoły 

 poznawanie postaci patrona szkoły, obchody jego święta 

 uczestnictwo w biwaku integracyjnym (klasy pierwsze) 

 organizacja cyklicznych uroczystości: otrzęsiny, 

ślubowanie, czapkowanie, Wigilia, Józefinki, pożegnanie 

klas maturalnych, Dzień Rodziny, Dzień Papieski 

 przygotowywanie programów artystycznych 

 organizacja spotkań szkolnych i klasowych, dyskotek 

i zabaw 

PRACA 

SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

 ustalenie zasad wyborów do Samorządu Uczniowskiego 

 doskonalenie regulaminu samorządu 

 opracowanie planu pracy 

 kształtowanie odpowiedzialności za własne wybory 

i deklaracje 

 przygotowanie do udziału w demokracji 

KONTAKTY  

I WSPÓŁPRACA  

Z RODZICAMI 

 spotkania z rodzicami prowadzone w formie warsztatów, 

pogadanek; spotkania uczeń – nauczyciel–rodzic; spotkania 

indywidualnych 

 angażowanie rodziców w sprawy klasy, szkoły; 

współuczestnictwo rodziców  

 w organizacji imprez klasowych (np. biwak integracyjny czy 

wycieczki) 

 podziękowania w formie listów, dyplomów; na forum klasy, 

szkoły 

 podziękowania ze strony młodzieży w formie przez nią 

wybranej 

WZAJEMNA 

POMOC  

W NAUCE 

 zasady wypracowane przez wychowawców i uczniów 

 konsultacje w ramach Samorządu Uczniowskiego 

WYCIECZKI, 

ZABAWY, 

DYSKOTEKI 

 wycieczki klasowe – imprezy edukacyjne (jednodniowe – 

np. do teatru; kilkudniowe), rajdy (np. Rajd 

Kościuszkowski), wyjazdy w ramach kół zainteresowań 

 zabawy cykliczne: Andrzejki, bal karnawałowy, bal 
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walentynkowy 

 dyskoteki: klasowe, szkolne 

 

Ad. 2., 3., 4. 

 Reprezentowanie przez pracowników szkoły wartości zawartych w programie 

wychowawczym. 

 Reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią 

 Wskazywanie młodzieży pozytywnego wzorca zachowań. 

Ad. 5. 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, policją, samorządem 

terytorialnym. 

 Organizowanie dni otwartych. 

 Przeprowadzenie międzyklasowych konkursów promujących miasto i powiat, 

ogłaszanie wyników i nagradzanie zwycięzców podczas Józefinek; uczestnictwo w 

konkursach zorganizowanych przez władze miasta i powiatu. 

 Zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym. 

 Organizowanie spotkań z osobami odgrywającymi istotną rolę w życiu społeczno – 

politycznym miasta. 

ROZDZIAŁ III 

TREŚCI WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W 3-LETNIM CYKLU NAUKI 

CZŁOWIEK – EMOCJE, POSTAWY 

 Umiejętność prawidłowego określania swoich stanów emocjonalnych. 

 Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

 Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami, umiejętne wyrażanie 

swojego stanu psychicznego. 

 Kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania, uświadomienie 

odpowiedzialności za swoje działania. 

 Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni, 

miłości. 

 Rozwijanie szacunku do tradycji, własnej rodziny, szukanie jej korzeni 

genealogicznych. 

 Rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności różnego typu.  

 Rozwój kulturalny; zapoznanie ze sztuką: wystawy, koncerty, spektakle. 

 Poznawanie sposobu wyrażania emocji poprzez działalność artystyczną. 

PODMIOTOWOŚĆ CZŁOWIEKA. PRAWA I OBOWIĄZKI 

 Zrozumienie swojej przynależności do środowiska lokalnego i państwa.  

 Identyfikacja z obowiązkami obywatela. 

 Poznanie praw obywatelskich. 

CZŁOWIEK WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

 Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa obywatelskiego. 
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 Zapoznanie z miejscami i instytucjami ważnymi dla naszego państwa (np. sejm, 

senat, muzea). 

 Zrozumienie roli wyborów demokratycznych poprzez spotkania z osobami 

wybranymi w takich wyborach (np. z radnymi). 

 Udział uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta. 

 Poznawanie mechanizmów transformacji systemowej przebiegającej w Polsce. 

 Zrozumienie mechanizmów gospodarki rynkowej. 

 Kształtowanie umiejętności korzystania z mediów.  

 Uwrażliwienie na zagrożenia dotyczące człowieka we współczesnym świecie.  

 Rozwijanie asertywności.  

 Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie właściwej hierarchii wartości. 

ROZDZIAŁ IV 

FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ 

 Objęcie opieką uczniów zagrożonych uzależnieniami lub demoralizacją 

 Pomoc w problemach w nauce 

 pomoc wewnątrzklasowa 

 pomoc ze strony nauczycieli przedmiotu 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

 spotkania klasowe i indywidualne z pedagogiem i psychologiem szkolnym  

 pomoc organizowana w ramach pomocy Samorządu Uczniowskiego 

 Pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej (np. jednorazowe zapomogi, 

stypendia unijne) 

ROZDZIAŁ V 

STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM 

UROCZYSTOŚĆ ZADANIE WYCHOWAWCZE TERMIN 

Rocznica 

Bombardowania 

Garwolina 

 budzenie uczuć patriotycznych 

 podkreślenie znaczenia wolności  

 hołd poległym podczas wojny 

 uwrażliwienie na bolesną historię miasta i kraju 

8 września 

Dzień Edukacji 

Narodowej 

 umacnianie więzi między członkami społeczności 

szkolnej 

 kształtowanie potrzeby wyrażania wdzięczności 

 ukazanie różnych form podziękowania za trud 

nauki i wychowania wobec wszystkich 

pracowników szkoły 

 ukazanie roli i znaczenia nauki w życiu człowieka 

14 października 

Dzień Skupienia  

dla maturzystów 

 Dzień Skupienia  

 hołd dla Papieża Jana Pawła II (Dzień Papieski) 

 refleksja nad hierarchią wartości w życiu 

 uświadomienie sobie konieczności 

systematycznego przygotowywania się egzaminu 

I półrocze 
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maturalnego 

Dzień Papieski  

 oddanie czci Janowi Pawłowi II 

 refleksja nad przesłaniem nauczania 

papieskiego 

W ramach 

rekolekcji 

wielkopostnych 

Otrzęsiny 

 budowanie więzi wewnątrzszkolnej 

 przyjęcie nowych uczniów do społeczności 

szkolnej 

 umacnianie poczucia bezpieczeństwa 

 kształtowanie umiejętności kulturalnej zabawy 

wrzesień 

Święto 

Niepodległości 

 budzenie uczuć patriotycznych, poczucia 

tożsamości narodowej 

 zrozumienie znaczenia wolności 

i niepodległości dla narodu polskiego 

 wzbudzenie chęci uczestnictwa 

w uroczystościach lokalnych – powiatowych, 

gminnych, miejskich 

11 listopada 

Ślubowanie 

 uświadomienie praw i obowiązków 

wynikających z przynależności do szkoły 

 uwrażliwienie na wartości uniwersalne 

 wartość przysięgi 

 motywowanie do ciągłego doskonalenia siebie 

19 października 

Czapkowanie 

(liceum) 

 nawiązanie do tradycji Legionów Piłsudskiego 

 czapka maciejówka – symbolem honoru, 

uczciwości i patriotyzmu 

 czapka maciejówka – znakiem wyróżniającym 

uczniów szkoły 

19 października 

Wigilia szkolna 

Wigilie klasowe  

 umacnianie więzi z kolegami, nauczycielami 

oraz innymi pracownikami szkoły 

 rozwój samodzielności i budzenie inicjatyw w 

trakcie przygotowań do spotkania 

 kultywowanie polskich tradycji wigilijnych 

ok. 24 grudnia  

Józefinki 

 poznawanie osoby patrona szkoły, Marszałka 

Józefa Piłsudskiego  

 rozwijanie umiejętności organizowania 

imprez, planowania ich przebiegu, współpracy 

 integracja klas 

 prezentacja osiągnięć szkoły 

 rozwijanie i ukazywanie zdolności i talentów 

 połączenie treści poważnych (osoba patrona) z 

kulturalną zabawą 

19 marca 
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 ukazanie różnych możliwości zabawy 

i rozrywki 

Pożegnanie 

maturzystów i 

Wręczenie 

świadectw 

ukończenia szkoły 

 zakończenie nauki przez uczniów klas trzecich 

 pożegnanie uczniów najstarszych klas przez 

uczniów młodszych 

 podziękowania dla nauczycieli i życzenia 

pomyślności na maturze dla uczniów 

 uroczyste wręczenie świadectw  

 wyrażenie wdzięczności za naukę 

i wychowanie 

 pożegnanie ze szkołą 

 przekazanie zasad i wskazówek na dorosłe 

życie 

kwiecień 

Święto Konstytucji 

3 Maja 

 uświadomienie istoty demokracji i jej roli w 

rozwoju świadomości narodowej 

 zapoznanie z obowiązkami i prawami 

członków społeczeństwa obywatelskiego, 

 świadome uczestnictwo w obchodach święta 

na terenie szkoły i miasta 

3 maja 

Dzień Rodziny 

 podkreślenie wartości rodziny 

 kształtowanie umiejętności dojrzałego 

okazywania wdzięczności za trud wychowania 

 integracja uczniów, rodziców i nauczycieli 

maj/czerwiec 

Bal gimnazjalny 

(gimnazjum) 

 wyrażenie wdzięczności za naukę 

i wychowanie 

 uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 

uczniom oraz listów gratulacyjnych rodzicom 

 pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum 

przez drugoklasistów 

 kształcenie umiejętności kulturalnej zabawy 

czerwiec 
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ROZDZIAŁ VI  

PROFILAKTYKA W SZKOLE 
Profilaktykę rozumiemy jako chronienie młodego człowieka przed zagrożeniami w jego rozwoju. 
 
Wyróżnia się dwie formy profilaktyki: bierną - gdy ochrona dziecka polega na roztaczaniu nad nim tylko 
i wyłącznie opieki, tak żeby nie miało styczności z zagrożeniami i czynną - gdy uczy się je umiejętności, 
które pozwalają mu chronić się przed tym co mu zagraża. 
 
 Działalność profilaktyczna polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej. 
 
Profilaktyka uniwersalna polega na wspieraniu wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i 
zdrowym stylu życia oraz podejmowaniu działań, których celem jest ograniczanie ryzyka uzależnienia 
lub innego niewłaściwego zachowania niezależnie od poziomu jego zagrożenia. 
 
Profilaktyka selektywna to wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań 
ryzykownych. 
 
Profilaktyka wskazująca jest wspieraniem uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy uzależnienia 
od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów lub inne zachowania ryzykowne, które nie zostały 
zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 
 
 
Działalność profilaktyczna polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 
wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie 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. 

 
Działalność profilaktyczna obejmuje w szczególności: 
1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej 

i zdrowego stylu życia; 
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu; 
3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 
4) 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; 

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych 
relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów; 

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 
opiekunów; 

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej; 
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8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 
postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

9) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 
wczesnych objawów używania narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów, a także 
suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu 
przypadkach; 

10) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych; 
11) kształtowanie umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; 
12) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie w konstruktywnym podejmowaniu decyzji 

w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 
13) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki 

uzależnień i innych zachowań niepożądanych oraz podejmowania szkolnej interwencji 
profilaktycznej; 

14) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na 
temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 
związanych z przeciwdziałaniem niewłaściwym zachowaniom; 

15) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub 
opiekunów w przypadku wystąpienia zagrożenia uzależnieniami lub innymi niepożądanymi 
zachowaniami uczniów 

16) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i 
wychowawcom o obowiązujących procedurach postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo; 

17) informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów nauczycieli i wychowawców oraz o 
metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia; 

Działalność profilaktyczna polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej. 
Obszary działalności profilaktycznej: 
1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków 

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 
ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka; 

2) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację 
rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 
rozwój zachowań ryzykownych; 

3) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których 
rozpoznano wczesne objawy zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 
zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 
 

Działania profilaktyczne: 
1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz 
realizowanych celów profilaktycznych 

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

3) kształtowanie pozytywnej hierarchii wartości 
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji 

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań 
ryzykownych; 

5) 5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 
 
 
Program Profilaktyki tworzy się w oparciu o zdiagnozowane czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka, 
a także problemy , jakie wystąpiły w poprzednim roku szkolnym.   
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Przygotowanie młodego człowieka do efektywnego radzenia sobie z problemami odbywa się 
poprzez: 
 

 eliminację lub redukcję czynników ryzyka 
 wzmacnianie czynników chroniących 

 
Czynniki chroniące to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i 
efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny 
ucznia i zwiększa jego odporność na działalność czynników ryzyka 
 
Czynniki ryzyka to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty 
ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia 
zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, 
bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 
 
 
W wyniku diagnozy opracowanej na podstawie sprawozdań pedagoga i psychologa szkolnego, 
ankiet przeprowadzonych wśród klas ustala się czynniki chroniące i czynniki ryzyka : 
 
Czynniki chroniące: 

 silna więź emocjonalna z rodzicami (z rodziną) 
 dobre relacje z rówieśnikami/kolegami i koleżankami z klasy 
 zainteresowanie nauką szkolną 
 regularne praktyki religijne 
 rozwijanie zainteresowań 
 działalność charytatywna 

 
Czynniki ryzyka: 

 problemy rodzinne: śmierć bliskiej osoby, dłuższe przebywanie rodzica poza domem, np. za 
granicą, patologie, rozwody, nadmierne wymagania rodziców wobec dziecka, wychowywanie 
bez stawiania wymagań 

 nieprawidłowe relacje z rówieśnikami, odrzucenie przez klasę  
 brak zainteresowania nauką szkolną 
 brak zainteresowań/hobby 

 
W roku szkolnym 2017/2018 na podstawie sprawozdania pedagoga i psychologa szkolnego oraz analizy 
ankiet przeprowadzonych wśród uczniów na początku roku szkolnego 2017/2018 przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Garwolinie, zdiagnozowano najczęściej występujące niepokojące 
zjawiska wśród młodzieży. 
 
Problemy wychowawcze: 

 wagary 
 palenie papierosów 
 agresja słowna, wulgaryzmy 
 odrzucenie przez klasę, wyobcowanie 
 cyberprzemoc 
 przeszkadzanie i zakłócanie przebiegu zajęć lekcyjnych 
 niewłaściwe zachowania uczniów wobec  nauczycieli 
 niestosowne zachowanie podczas występów filharmonii 
 zachowania agresywne, przepychanki 
 brak motywacji do nauki 
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Problemy ,,szkolne” 
 problemy adaptacyjne w nowej szkole 
 stres, fobia szkolna 
 trudności w relacjach nauczyciel- uczniowie 
 nieumiejętność uczenia się 
 niemożność dostosowania się do wymagań szkoły 
 poczucie poniżania słownego uczniów przez nauczycieli 
 poczucie niesprawiedliwego oceniania 
 niedotrzymywanie ustalonych terminów oddawania sprawdzianów i klasówek 
 przedłużanie lekcji na przerwie 
 przeciążenie zajęciami poza szkołą 

Problemy rodzinne: 
 trudności w relacjach rodzic- dziecko 
 alkoholizm rodziców 
 nadmierne wymagania rodziców 
 zaburzone poczucie bezpieczeństwa (kłótnie, rozwód rodziców, uzależnienia) 
 wychowanie bez stawiania wymagań, brak konsekwencji w wychowaniu 
 stawianie nadmiernych wymagań dziecku 

 
Problemy osobiste: 
 zaburzenia emocjonalne 
 zaburzenia lękowe 
 fobia szkolna 
 depresja 
 zaniżony obraz własnej wartości, brak akceptacji siebie 
 nadmierna ruchliwość 
 
 

REALIZACJA ZADAŃ PROFILAKTYKI 
 

Zadania Formy realizacji odbiorcy Realizatorzy Termin 
realizacji 

1.Diagnoza problemów Analiza dokumentacji szkolnej 
z ubiegłego roku szkolnego 
 

Nauczyciele, 
rodzice 

Pedagog 
Psycholog 
wychowawcy 

wrzesień 

2.Diagnoza czynników 
chroniących i czynników 
ryzyka 

Analiza dokumentacji szkolnej 
z ubiegłego roku 
szkolnego(ankiety) 
 

Nauczyciele, 
rodzice 

Pedagog 
Psycholog 
wychowawcy 

wrzesień 

3.Adaptacja uczniów klas 
I liceum i gimnazjum do 
warunków przebywania 
w nowej szkole 

*Warsztaty integracyjno –
profilaktyczne w klasie 
 

Uczniowie klas 
pierwszych   

pedagog, 
psycholog 
wychowawcy 
 

listopad 
 

 *otrzęsiny klas I liceum   Wychowawcy 
klas I i II,  
 

wrzesień 
 

 *zapoznanie uczniów z 
Programem wychowawczo- 
profilaktycznym 
 

 Wychowawcy 
 
 
 

wrzesień 
 

     
 *zapoznanie uczniów z  Wychowawcy wrzesień  
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Wewnątrzszkolnym Systemem 
Oceniania 
 

 

 *zapoznanie uczniów z pracą 
pedagoga i psychologa szkolnego 
 

 Pedagog, 
psycholog 
 

wrzesień 
 

 *zapoznanie uczniów z 
Programem Doradztwa 
Zawodowego 
 

 wychowawcy 
 

X/XI 
 

 *Zapoznanie uczniów z Planem 
wychowawczym klasy 

 wychowawcy wrzesień 

4. Diagnoza trudności i 
udzielanie pomocy 
uczniom ze specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi. 

*Analiza opinii Uczniowie ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 

Pedagog, 
psycholog 

wrzesień 

 *dostarczenie wychowawcom  
materiałów uwzględniających 
pracę z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych na 
poszczególnych przedmiotach 
 

Uczniowie ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 
 

Pedagog, 
psycholog 
 

wrzesień  

 * udzielanie uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

Uczniowie ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi 

Wychowawcy 
nauczyciele 
przedmiotu 
pedagog, 
psycholog 

Na bieżąco 

5. Programy 

profilaktyczne, zajęcia 

warsztatowe i pogadanki 

edukacyjne z zakresu 

profilaktyki problemowej 

dla zespołów klasowych 

mające na celu 

kształtowanie 

umiejętności 

społecznych, 

komunikacji, wyrażania 

uczuć i przyjmowania 

pozytywnych postaw: 

 

    

*zajęcia z wychowawcą Tematyka godzin 
wychowawczych –klasy I 
liceum: 
 
 Poznajemy dokumenty szkoły: 

Statut, Program 
Wychowawczy, Szkolny 

Uczniowie 
I klas liceum 

Wychowawcy 
I klas liceum 

Według 
harmonogramu 

wychowawcy 
klasowego 
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Program Profilaktyki. 

 BHP w szkole i w drodze do 
szkoły. 

 Poznajemy szkołę – cozrobić, 
by była bezpieczna i abyśmy 
czuli się w niej dobrze? 
Integracja zespołu klasowego. 

 Planowanie pracy 
wychowawczej w zespole 
klasowym –uroczystości, 
wycieczki. 

 Poznajemy siebie. Nasze 
zainteresowania. 

 Poznajemy historię szkoły 
oraz sylwetkę patrona –
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

 Znaczenie i symbolika czapki 
maciejówki. Przygotowanie 
do uroczystości ślubowania i 
czapkowania. 

 Jak rozumiemy patriotyzm? 

 Mój udział w budowaniu 
tradycji szkoły. 

 Kultura i zasady savoir –
vivre'u w różnych aspektach. 

 Jak uczyć się szybko 
i efektywnie? 

 Realizowanie i przestrzeganie 
procedur szkolnych. 

 Jak walczyć ze stresem? 

 Uzależnienie –niewola na 
własne życzenie? 

 Mój udział w święcie szkoły –
Józefinkach. 

 Asertywność we 
współczesnym świecie. 

 Dzień Matki, Dzień Ojca, 

 Dzień Dziecka. Moi bliscy –
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wartość rodziny. 

 Co to znaczy być 
tolerancyjnym? 

 Jak korzystać z różnych źródeł 
informacji? 

 Biblioteka szkolna i jej zasoby. 

 Bezpieczny Internet –kultura 
słowa, prawo autorskie w 
Internecie. 

 Jak organizować zajęcia 
pozalekcyjne? 

 Przyczyny niepowodzeń 
uczniów w procesie 
dydaktyczno –
wychowawczym. 

 Lekcje wychowawcze 
poświęcone analizie wyników 
nauczania i zachowania 
uczniów. 

 Tematyka godzin 
wychowawczych –klasy II 
liceum 
 
*Organizacja zespołu klasowego: 
wybór samorządu, jego prawa 
i obowiązki. 
 
*Przypomnienie treści 
dokumentów regulujących zasady 
funkcjonowania społeczności 
szkolnej: Statut Szkoły, Program 
Wychowawczy, Szkolny Program 
Profilaktyki. 
*Wartość dyscypliny. Dlaczego 
warto i należy respektować 
obowiązujące w szkole 
procedury? 
 
*Jaką wartość niesie mądre 
kultywowanie tradycji szkolnych? 
 
*Jak pracować, aby osiągać coraz 
lepsze wyniki? Efektywne metody 
przyswajania wiedzy. 

 
*Jacy jesteśmy wobec siebie? 
Kultura na co dzień. 

Uczniowie II 
klas liceum 

Wychowawcy  
II klas liceum 

Według 
harmonogramu 

wychowawcy 
klasowego 
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*Jak tworzyć dobrą(czyli jaką?) 
atmosferę w klasie? 
 
*Nasza postawa wobec 
młodszych członków 
społeczności szkolnej. 
 
*Przygotowujemy uroczystość 
Otrzęsin dla klas pierwszych. 
 
*Józefinki –nasz wkład 
w przygotowanie święta szkoły. 
 
*Jaką książkę warto przeczytać, 
a jaki film - obejrzeć? Rozwijamy 
nasze zainteresowania kulturalne. 
 
*Żyć z pasją. Nasze 
zainteresowania i pasje. 
 
*Czy jestem patriotą? Dyskusja 
o współczesnym patriotyzmie. 
 
*My wobec nauczycieli. 
O potrzebie wyrażania szacunku 
i wdzięczności. 
*Uczciwość na lekcjach. 
Czy traktujemy poważnie siebie, 
kolegów i nauczycieli? 
 
*Frekwencja –uczęszczanie do 
szkoły to przyjemność, 
obowiązek czy kara? 
 
*Jestem w trudnej sytuacji –jak 
z niej wybrnąć? 
 
*Jak walczyć ze stresem? 
 
*Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień 
Dziecka  –o wartości rodziny. 
 
*Outsiderzy –co czuje człowiek 
będący poza?Jak mu pomóc? 
 
*Tolerancja –każdy inny, wszyscy 
równi. 
 
*Czym jest odpowiedzialność za 
słowo? 
*Narkotyki, alkohol, papierosy –
pułapki czyhające na 
współczesną młodzież. 
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*O naturze i mechanizmach 
uzależnienia. 
 
*Współczesne kanony urody 
a niebezpieczeństwo bulimii 
i anoreksji. 
 
*Czy kompleksy utrudniają życie? 
 
*Nasze zdrowie zależy od nas 
samych. 
 
*Internet –jaką rolę odgrywa 
w moim życiu? 
 
*Media jako nałóg. 
*Sąd nad współczesną telewizją. 
 
*Mój wzór osobowy, czyli kto mi 
imponuje? 
 
*Carpe diem, czyli o kulturze 
wolnego czasu. 
 
*Jestem odpowiedzialny za 
wygląd mojej sali i szkoły. 
 
*Jak planować swoją przyszłość? 
Prezentacja wybranych 
kierunków studiów/zawodów. 
 

 Tematyka godzin 
wychowawczych –klasy III 
liceum 
 
 *Omówienie przepisów BHP 

w szkole i poza nią. 

 *Zapoznanie uczniów ze 
zmianami w Statucie Szkoły. 

 *Wybór samorządu 
klasowego i zaplanowanie 
pracy wychowawczej w klasie 
trzeciej. 

 *Rozsądny wybór 
przedmiotów maturalnych 
koniecznością w dążeniu 

 do sukcesu na egzaminie –
wypełniamy deklaracje 
maturalne. 

uczniowie III 
klas liceum 

Wychowawcy 
III klas liceum 

Według 
harmonogramu 

wychowawcy 
klasowego 
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 Co zmienia się w moim życiu 
wraz z osiągnięciem 
pełnoletniości –
odpowiedzialność prawna. 

 Zapoznajemy się ze specyfiką 
różnych kierunków studiów. 

 Preorientacja zawodowa 
i właściwe wybory dotyczące 
pracy. 

 Dobre rozplanowanie i 
efektywne wykorzystanie 
czasu na naukę. 

 Właściwe zachowanie się 
podczas studniówki. Bawimy 
się bez alkoholu. 

 Savoir vivre wciąż aktualny. 
Moje zachowanie się wobec 
innych osób. 

 Dlaczego należy dbać o strój 
odpowiedni do miejsca 
i okoliczności? 

 Moja kultura słowa na co 
dzień. Dlaczego coraz częściej 
używamy wulgaryzmów? 

 Samowychowanie 
niezbędnym elementem 
dorosłości. 

 Wpływ zainteresowań 
kulturalnych na kształtowanie 
osobowości. 

 Unikanie problemów nie jest 
sposobem na ich rozwiązanie. 
Nie wagarujemy. 

 Jak opanować emocje w 
ważnych sytuacjach 
życiowych (egzamin)? 

 Czy jestem przygotowany na 
niepowodzenia? 

 Jakie cechy dojrzałego 
człowieka chcę w sobie 
pielęgnować? 

 Jestem kierowcą. Dlaczego 



 19 

muszę być podwójnie 
odpowiedzialny? 

 Moja szkoła. Dlaczego 
powinienem dbać o jej dobre 
imię? 

 Czy zdaję sobie sprawę, że 
młodsi biorą przykład z 
mojego zachowania? 

 Czy potrafię okazywać 
wdzięczność? Za co 
dziękujemy rodzicom 
i nauczycielom? 

 Moja rodzina obecnie, moja 
rodzina w przyszłości –jak 
o nią dbać, jak mądrze ją 
tworzyć? 

 Inne zagadnienia wynikające 
z potrzeb i zainteresowań 
klasy. 

 
     

 Tematyka godzin wychowawczych 

– klasy  III gimnazjum 

   

  Przypomnienie zasad BHP 
obowiązujących na terenie 
szkoły. 

 Wybór samorządu 
klasowego. 

 Zapoznanie z regulaminem 
egzaminów gimnazjalnych. 

 O prawach i obowiązkach 
ucznia (czy znam Statut 
Szkoły?). 

 Jak oceniane jest zachowanie 
ucznia (WSO szkoły)? 

 Być uczniem gimnazjum na 
Długiej to znaczy… 

Uczniowie III 
klas gimnazjum 
 

Wychowawcy 
III klas 
gimnazjum 
 

Według 
harmonogramu 

wychowawcy 
klasowego 
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 Moje relacje z kolegami i 
nauczycielami – jestem 
uczniem. 

 Czym jest przyjaźń? 

 Co to znaczy być patriotą w 
dzisiejszych czasach? 

 Historyczne momenty naszego 
narodu. 

 Jan Paweł II –niezwykły 
człowiek, patriota, święty… 

 Przygotowujemy się do Dnia 
Rodziny. 
 

 
*O wdzięczności. 

* Organizacja warsztatu 
pracy powtórzeń do 
egzaminu. 

* Czy warto stawiać sobie 
wymagania? 

* Techniki relaksacyjne – jak 
opanować stres przed i w 
trakcie egzaminu? 

* Analizujemy wyniki 
nauczania oraz frekwencję. 

* Kim będę? Jak dobrze 
wybrać zawód? 

* Moje marzenia i 
zamierzenia. 

* Jakie są moje priorytety? 
Co jest dla mnie 
najważniejsze? Moja 
hierarchia wartości. 

* Dlaczego warto być 
uczciwym na egzaminie i 
nie tylko? 

* Koncerty Filharmonii 
Narodowej. 

* Czy umiem właściwie 
odpoczywać? 

* Dbam o zdrowie. 
 

   

 *     Zagrożenia współczesnej 
młodzieży. 

 Być sobą – co to znaczy? 

 Człowiek tolerancyjny, to taki, 
który.... Jakie są granice 
tolerancji? Czy jestem 
tolerancyjny, w jakich 
sytuacjach? 

 Moje porażki – czy wyciągam z 
nich wnioski? 
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 Pozostałe godziny przeznaczone  
są na: 

 Imprezy klasowe 

 przygotowanie uroczystości 

 zakończenia nauki w 
gimnazjum; 

 podsumowanie pracy w 
semestrze i w roku szkolnym; 

 sprawy bieżące; 

 ocenianie zachowania 
 

   

*spotkania i warsztaty 
profilaktyczne 
 

 Warsztaty integracyjno –
profilaktyczne w klasie I liceum  
 

Uczniowie I 
klas liceum  

Pedagog, 
psycholog 
wychowawcy 

listopad  

  spotkanie z przedstawicielem 
Policji z zakresu profilaktyki 
uzależnień i innych 
niepożądanych zachowań 
 

 koncert profilaktyczny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy 
uczniowie 
 
 
 
Uczniowie II 
klas liceum, 
uczniowie III 
klas gimnazjum 

dyrekcja, 
wychowawcy 
pedagog, 
psycholog 
 
 
 

I i II polrocze 
 
 
 
 
 
 

wrzesień 
 

  spotkania uczniów z 
pedagogiem i psychologiem 

 

zainteresowani 
uczniowie 

pedagog, 
psycholog 
 

Według 
potrzeb 

6. Wykorzystywanie 

środków audiowizualnych 

w zapobieganiu 

uzależnieniom i 

niepożądanym 

zachowaniom 

Filmy DVD, prezentacje Wszyscy 
uczniowie 

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele 
biblioteki 

Według 
potrzeb 

 

7. Wewnątrzszkolne  
doskonalenie nauczycieli 

 Warsztaty integracyjno –
profilaktyczne w klasie I liceum 
i gimnazjum 

 

Wychowawcy 
klas I liceum i 
gimnazjum 
 

Stowarzyszenie 
,,Epsilon”–
Centrum 
Edukacji 
i Profilaktyki 

16 IX 
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  spotkanie z przedstawicielem 

Policji z zakresu profilaktyki 
uzależnień i innych 
niepożądanych zachowań 

 

nauczyciele Policja , 
pedagog, 
psycholog 

IX, XI, 
IIsemestr 

 

  Konsultacje z pedagogiem i 
psychologiem 

Zainteresowani 
nauczyciele 

pedagog, 
psycholog 

Na bieżąco 

8. Pedagogizacja rodziców 
lub opiekunów mająca na 
celu wspieranie w 
wychowaniu dzieci do 
nabywania przez nich 
umiejętności 
pozytywnych wyborów 

spotkanie  profilaktyczne 

 

Wszyscy 
rodzice 
 
 

Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
pedagog, 
psycholog 

listopad 
 

 Dni otwarte 

 

Rodzice 
 

Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog 
 

Według kalendarza  

 

 Indywidualne spotkania z 

rodzicami 

rodzice Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog 
 

Według 
potrzeb 

11.Działania 
charytatywne 

Organizacja  Dnia Wolontariatu Wszyscy 
uczniowie, 
nauczyciele 

Opiekun Koła 
Caritas, 
opiekun 
Samorządu 
Samorząd 
Uczniowski 

grudzień 

12.Działania okazjonalne Włączanie sięw przedsięwzięcia 

Profilaktyczne organizowane 

na poziomie ogólnopolskim, 

 

powiatowym i miejskim 

 

wszyscy 
uczniowie, 
rodzice, 
nauczyciele 
 

dyrekcja, 
wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
pielęgniarka 
szkolna 

według propozycji 
organizatorów 

  Przygotowanie zespołów 

klasowych do wspólnie 

spędzanego czasu po zajęciach 

lekcyjnych do wspólnie 

spędzanego czasu po zajęciach 

lekcyjnych (wycieczki, dyskoteki 

szkolne) 

uczniowie wychowawcy  
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13.Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi proces 

wychowawczy 

Współpraca z Policją: 
 

 Monitorowanie szkoły i ternu 

przyszkolnego 

 
 
wszyscy 
uczniowie, 
nauczyciele 

 
 
Policja, 
Dyrekcja, 
pedagog, 
psycholog 
 

 
 

na bieżąco 

  spotkania profilaktyczne uczniowie, 
nauczyciele, 
rodzice 
 

Policja, 
Dyrekcja, 
pedagog, 
psycholog 
 

I i II półrocze 
 

  udział w akcjach 
profilaktycznych 
organizowanych przez Policję 

 
 
 

uczniowie, 
nauczyciele, 
rodzice 

Policja, 
Dyrekcja, 
pedagog, 
psycholog 

według 
propozycji 

Policji 

  działania interewencyjne 

w sytuacjach zagrożenia 

przestępstwem 

 

 

 

uczniowie 
 

Policja, 
Dyrekcja, 
pedagog, 
psycholog 
 

według 
potrzeb 

 

  współpraca z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną 

 

 kierowanie uczniów na badania 

w kierunku diagnozy 

specjalnych potrzeb 

edukacyjnych 

 

uczniowie, 
rodzice 
nauczyciele 
 

dyrekcja, 
nauczyciele, 
pedagog, 
psycholog 
 

według 
potrzeb 

 

  szkolenie i konsultacje 
nauczycieli 

 

uczniowie, 
nauczyciele 

Rada 
Pedagogiczna 

 

  współpraca ze 

StacjąSanitarno-

Epidemiologiczną 

 udział w akcjach i programach 
profilaktycznych 
proponowanych przez SANEPiD 
 

Uczniowie 
 
 
 
 
 
 
 
 

wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 

według 
propozycji 
SANEPiDu 

  Współpraca z Poradnią 

Zdrowia Psychicznego 

 kierowanie uczniów na badania 
i konsultacje 

uczniowie, 
rodzice 
 

wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 

według 
potrzeb 
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  Współpraca z Poradnią 

Uzależnień 

 kierowanie uczniów na badania 

i konsultacje 

uczniowie, 
nauczyciele 
 

pedagog, 
psycholog, 
wychowawcy 
 

według 
potrzeb 

 

  Współpraca z Parafią 

 rekolekcje wielkopostne 

 udział we mszy świętej podczas 
uroczystości szkolnych i 
państwowych 

uczniowie, 
nauczyciele 

dyrekcja, 
wychowawcy 

według 
kalendarza 

 

14. Dostarczanie 
informacji na temat 
zagrożeń działań 
interwencyjnych w 
sytuacjach wystąpienia 
problemów 
wychowawczych 

 

 przedstawienie informacji na 
temat procedur stosowanych w 
sytuacjach trudnych 
wychowawczo 

 

wszyscy 
uczniowie, 
rodzice 

 

Wychowawcy wrzesień 

  przekazanie informacji na 
temat instytucji pomagających 
w radzeniu sobie w trudnych 
sytuacjach, na gazetkach 
szkolnych, na godzinach 
wychowawczych, zebraniach z 
rodzicami 

wszyscy 
uczniowie, 
rodzice 

pedagog, 
psycholog, 
wychowawcy 

wrzesień 

 
 

Zasadniczym elementem działań profilaktycznych jest nauczenie młodego człowieka umiejętności 
wyboru prawidłowej drogi życiowej. W związku z tym, przede wszystkim do zadań rodziny, ale również 
szkoły należy pomoc w zaspakajaniu najważniejszych potrzeb psychicznych uczniów, w tym: miłości, 
akceptacji, bezpieczeństwa, przynależności i samorealizacji. 
Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie profilaktykę zachowań ryzykownych prowadzi 
przede wszystkim na poziomie uniwersalnym, tj. obejmująca swoim zasięgiem całą społeczność szkolną. 
Programy, z których szkoła korzysta uczą umiejętności komunikacji społecznej, wyrażania uczuć i 
przyjmowania pozytywnych postaw. Profilaktyka w szkole odbywa się głównie poprzez wspieranie 
czynników chroniący 

ROZDZIAŁ VII 

SZKOLNY SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 

1. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności, zainteresowania, kształtujące postawy i 

umiejętności społeczne oraz organizacyjne. 

2. Organizacje uczniowskie i koła zainteresowań: 

 

Rodzaj zajęcia Cele 

Samorząd Uczniowski  

(liceum i gimnazjum)  

 rozwijanie samodzielności, obowiązkowości, 

podejmowanie odpowiedzialnych i twórczych działań 

 rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie 

doświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej 
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 wychowanie do odpowiedzialności 

Koło Dziennikarskie  

(liceum i gimnazjum) 

 kształcenie umiejętności obserwacji, aktywnej i twórczej 

postawy wobec życia 

 doskonalenie form wypowiedzi, wyrażania własnych 

poglądów i opinii 

 umiejętność pracy w grupie 

 zainteresowanie środowiskiem lokalnym 

 utożsamianie się ze szkołą 

 redagowanie gazety szkolnej (wersja papierowa 

i internetowa) 

Koło Historyczne  

(liceum) 

 poznawanie historii kraju i Małej Ojczyzny 

 kształtowanie szacunku do przeszłości 

 odnajdywanie związków między przeszłością 

a współczesnością  

 przygotowanie do egzaminu maturalnego 

Klub Młodego Ekologa  

(liceum) 

 pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata 

i wartości życia 

 kształtowanie postaw proekologicznych 

 zrozumienie, że człowiek jest odpowiedzialny za stan 

świata 

 organizowanie akcji, wystaw, debat, sesji itp. 

Klub Europejski 

(gimnazjum) 

 nauka samodzielności ora podejmowania 

odpowiedzialności 

 przygotowanie do przyszłej nauki, pracy, i życia 

w zintegrowanej Europie 

 poznanie kultury i tradycji krajów wspólnoty europejskiej 

Koło Matematyczne  

(liceum i gimnazjum) 

 rozwijanie zainteresowań matematycznych 

 przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego i 

maturalnego 

Koło Chemiczne  

(liceum) 

 rozwijanie zainteresowań chemicznych 

 przygotowanie do konkursów i egzaminu maturalnego 

Koło geograficzne 

(gimnazjum) 

 budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią 

geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski, 

Europy, świata) 

 kształtowanie umiejętności stosowania pojęć, terminów z 

zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 

niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu 

 kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającego świata 

 przygotowanie do konkursów i egzaminu gimnazjalnego 
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Koło Plastyczne  

(liceum i gimnazjum) 

 uwrażliwienie na wartość i piękno dzieł sztuki 

 dbanie o estetykę własnego wyglądu i świata, który nas 

otacza 

 nauka rysunku, malarstwa i rzeźby 

 wykonywanie dekoracji na imprezy i święta szkolne 

 pogłębianie przeżyć wewnętrznych, np. w czasie procesu 

twórczego 

Chór szkolny  

(liceum i gimnazjum)  

 rozwój zdolności i umiejętności muzycznych 

 praca w zespole 

 reprezentowanie szkoły 

 wzbogacanie uroczystości szkolnych 

 możliwość twórczości własnej 

Zespół muzyczny  

(liceum i gimnazjum)  

 reprezentowanie szkoły 

 możliwość twórczości własnej 

Zespół taneczny  

(liceum i gimnazjum)  

 dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny 

 rozwijanie zdolności tanecznych 

 pogłębianie znajomości tradycyjnych tańców polskich 

 wzbogacanie uroczystości szkolnych 

Programy europejskie  

 wzbogacanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej 

 poznawanie kultury innych krajów 

 doskonalenie umiejętności językowych 

Koło PCK  

(liceum) 

 upowszechnianie honorowego krwiodawstwa 

 poszanowanie życia ludzkiego 

 rozbudzanie empatii wobec pokrzywdzonych 

 kształtowanie postaw obywatelskich 

Szkolne Koło Caritas 
 rozbudzanie empatii wobec pokrzywdzonych 

 

3. Inne formy zajęć pozalekcyjnych mogą powstawać w miarę narastania potrzeb 

uczniów i możliwości finansowych szkoły. 

4. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej – „kawiarenki”. 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY 

1. Zadaniem wychowawcy jest: 

 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
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 inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;  

 podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

 zapobieganie uzależnieniom i niewłaściwym zachowaniom. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w punkcie1: 

 otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

 planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala 

treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

 współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie w ramach zespołu 

nauczycielskiego, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze 

wobec wszystkich uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych oraz z 

różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

 utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy 

telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania 

i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych uczniów, okazywania rodzicom 

pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich 

pomocy w swoich działaniach, włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły 

 współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (organizację i 

formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad 

udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej). 

3. Wychowawca korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

nauczycieli – doradców, pedagoga i psychologa szkolnego, pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarza i pielęgniarki szkolnej, pracowników policji, 

współpracuje z instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi w środowisku. 

4. Spotkania wychowawcy klasy z rodzicami odbywają się według terminarza 

opracowanego przez dyrekcję szkoły i według bieżących potrzeb.  

ROZDZIAŁ VIII 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY 

1. W szkole działa Zespół Wychowawczy opracowujący propozycje aktualizacji 

Programu Wychowawczego Szkoły, analizujący sytuację wychowawczą, 

formułujący wnioski w tym zakresie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.  

2. W skład zespołu wchodzi Zespół Wychowawczy Liceum i Zespół  Wychowawczy 

Gimnazjum. Tworzą go: 

 

 wicedyrektor szkoły  

 przewodniczący Zespołu Wychowawczego liceum  

 przewodniczący Zespołu Wychowawczego gimnazjum 

 pedagog szkolny 

 psycholog szkolny 

 katecheta prefekt 
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 wszyscy wychowawcy  

2. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dostosowania 

swoich działań wychowawczych do zapisów Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego łącznie z zapisami statutu w tym zakresie. 

3. Zespół Wychowawczy co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przedstawia Radzie 

Pedagogicznej sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego szkoły. 

ROZDZIAŁ IX 

WZORZEC ABSOLWENTA 

Zgodnie z przyjętymi celami kształcenia i wychowania, zadaniem szkoły jest 

przygotowanie absolwentów do samodzielności, dokonywania przez nich dojrzałych 

wyborów, pełnego uczestnictwa w kulturze i aktywności w życiu społecznym oraz do 

kierowania własnym rozwojem.  

Absolwent szkoły jest: 

PATRIOTĄ: 

 zna historię i tradycje swojego kraju i regionu 

 szanuje symbole narodowe (hymn, godło, flagę, sztandar) 

 uczestniczy w obchodach świąt narodowych (wywiesza flagę, bierze udział 

w uroczystościach) 

 bierze udział w życiu politycznym i społecznym (np. w wyborach) 

 godnie reprezentuje swój kraj za granicą 

ODPOWIEDZIALNY: 

 właściwie wykonuje swoje obowiązki 

 dotrzymuje danego słowa  

 potrafi ponieść konsekwencje swojego postępowania 

 jest odpowiedzialny za ludzi sobie powierzonych 

 jest punktualny, dotrzymuje terminów  

 nie ulega nałogom, dba o zdrowie (uprawia sport) 

OTWARTY: 

 współpracuje z ludźmi, życzliwy dla innych 

 wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, gotowy do pomocy  

 jest komunikatywny, potrafi dyskutować 

 jest ciekawy świata, stale wzbogaca swoją wiedzę 

 bierze udział w życiu kulturalnym 

TOLERANCYJNY: 

 rozumie i akceptuje różnice między ludźmi i ze zrozumieniem traktuje te, które 

wynikają z odmienności kulturowej i religijnej 

 szanuje przekonania innych 

 umie odróżnić tolerancję od zgody na zło czy obojętność 
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KRYTYCZNY: 

 z dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji, potrafi je krytycznie oceniać i 

weryfikować 

 umie odróżniać czyny dobre od złych 

 obiektywnie potrafi ocenić siebie 
 

SAMODZIELNY: 

 ma własne zdanie i potrafi je uzasadnić 

 jest zaradny 

 stawia sobie cele i samodzielnie je urzeczywistnia 

 podejmuje decyzje 

 umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i własnego doświadczenia 

UCZCIWY: 

 dokonuje wyboru w oparciu o uniwersalny system wartości 

 potrafi wybrać trudniejsze, ale uczciwe rozwiązanie 

KULTURALNY: 

 zna zasady dobrego wychowania i stosuje je w życiu 

 okazuje szacunek drugiemu człowiekowi 

 dba o środowisko, w którym przebywa 

Uczeń kończący liceum powinien być dobrze przygotowany do: 

 podjęcia decyzji o dalszym kierunku kształcenia 

 odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych 

 właściwego wyboru hierarchii wartości w życiu 

Absolwent Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie ceni i realizuje 

wartości przekazywane w trakcie nauki w szkole. 

Rzetelnie wykonuje swoją pracę, jest wrażliwy na piękno, reaguje na krzywdę innych. 

W pracy nad sobą zwraca uwagę na samodzielność, opanowanie, dążenie do prawdy. 

Przejawia zainteresowanie życiem społecznym i politycznym w Polsce i na świecie, jest 

aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego. 

Uczestniczy w życiu kulturalnym. 

Absolwent zna, rozumie i akceptuje normy i zasady społecznie uznawane. Dostrzega 

korzyści, ale i zagrożenia płynące z demokracji i wolności. 

Umiejętnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas trzyletniej nauki, dla dobra 

swojego, innych i ojczyzny. 
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W swoim życiu, przekonany o istnieniu wartości uniwersalnych, będzie starał się pamiętać 

o słowach Jana Pawła II skierowanych do młodzieży:  

„Musicie od siebie wymagać 

Nawet gdyby inni od was nie wymagali”. 
 

Dyrektor Szkoły 

I Liceu Ogólnokształcące  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie 


