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Wstęp 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół Nr 1 

im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim opiera się na hierarchii 

wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, 

wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 

społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w 

rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, 

jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest 

dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej 

funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces 

wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży. Przy czym przyjmuje się, że profilaktyka to 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. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i 

stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły powstał po konsultacjach 

z przedstawicielami Rady Rodziców, członkami Samorządu Uczniowskiego i Rady 

Pedagogicznej. Został zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski i uchwalony przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 



 

 
 

I. Podstawa prawna. 

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o aktualne przepisy prawa, 

potrzeby rozwojowe uczniów, oczekiwania rodziców oraz potrzeby nauczycieli w pracy 

opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej.  

Praca nad programem była poprzedzona analizą sytuacji wychowawczej szkoły, sukcesów i 

porażek, metod wychowawczych stosowanych przez pracowników szkoły, określeniem 

potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli.  

Badania dotyczyły: 

 opinii młodzieży na temat działań profilaktycznych, 

 doświadczeń młodzieży w zakresie zażywania narkotyków i innych środków 

odurzających, picie alkoholu, palenie papierosów w szkole i poza szkołą, 

 sytuacji bezpieczeństwa w szkole, 

 potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli w pracy wychowawczej, 

 systemu wartości młodzieży, 

 opuszczania zajęć szkolnych, 

 naruszania dyscypliny szkolnej, 

 agresji i przemocy rówieśniczej. 

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły uwzględniono 

następujące akty prawne: 

1. Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 

483 ze zm.). 

2. Konwencję o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

3. Ustawę z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189). 

4. Ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 

ze zm.). 

5. Ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

6. Ustawę z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

7. Ustawę z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 783). 

8. Ustawę z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 



 

 
 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. z 2015 r. poz. 1249). 

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

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. 

11. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku 

Podlaskim. 



 

 
 

II. Misja szkoły i cele programu 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także 

przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju 

uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku 

i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie 

pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Szkoła 

przeciwdziała pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtuje postawy odpowiedzialności 

za siebie i innych oraz troszczy się o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Przesłaniem naszej szkoły jest przygotowanie ucznia do: 

 życia zawodowego; 

 odnalezienia się na rynku pracy; 

 uczestnictwa w życiu publicznym; 

 odpowiedzialnego korzystania z wolności. 

Celem naszym jest przygotowanie młodzieży do uczenia się przez całe życie oraz 

przystosowanie się do dynamicznie zmieniającego się świata: wyposażanie w umiejętności, 

które pozwolą uczniom funkcjonować w harmonii z najbliższym otoczeniem, 

społeczeństwem i przyrodą ora z zdobywać dalszą wiedzę, samodzielnie myśleć, a także 

organizować własną pracę i czas wolny. 

Celem i zadaniem jest zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym, kształtowanie 

postaw patriotycznych, przedsiębiorczych i samorządności. Przygotowanie uczniów do 

rozpoznawania właściwych wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji 

wartości. Chcemy ukształtować ucznia tolerancyjnego, szanującego uczucia religijne, 

wrażliwego, zaangażowanego w budowanie szczęścia własnego i innych, znającego 

i stosującego normy współżycia społecznego, ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie, szanującego życie we wszystkich jego przejawach. Ważne również 

będzie kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za siebie i innych oraz godzenia dobra 

własnego z dobrem innych, wolności własnej z wolnością innych. 

III.  Sylwetka absolwenta 

Absolwent Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku 

Podlaskim to człowiek, który rozumie pojecie godności, potrafi odróżnić dobro od zła, to 

kompetentny fachowiec, patriota, człowiek dążący do wyznaczonych celów. 

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega 

zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 



 

 
 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie 

informatyczne, 

 jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

IV.  Cele ogólne: 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych,  

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej,  

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy, otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, 

4. duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

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

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje 

w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w celu budowania spójnego 

systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego 

stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów  więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 



 

 
 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczeń - nauczyciel, a także nauczycieli, wychowawców 

i rodziców/opiekunów prawnych, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz 

nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji 

z uczniami ich rodzicami/opiekunami prawnymi w pracy warsztatowej z grupą 

uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców/opiekunów 

prawnych, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sztuce narodowej 

i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy 

i umiejętności u uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli z zakresu promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania 

w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń 



 

 
 

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych 

do uczniów ich rodziców/opiekunów prawnych, a także nauczycieli oraz pracowników 

szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom/opiekunom prawnym na 

temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców 

/opiekunów prawnych w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz 

nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów ich rodziców/opiekunów prawnych o obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkoły z Policją 

w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych 

niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań 

ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 



 

 
 

Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia 

uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych 

rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest 

rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji,  

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie 

zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. Rada pedagogiczna: 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowanie; udzielają pomocy 

w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują uczniów zgodnie z zasadami określonymi w programie 

wychowawczo-profilaktycznym, 

 reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym uczniów, 

 diagnozują przy współpracy z pedagogiem szkolnym problemy dydaktyczno-

wychowawcze uczniów, 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb 

w zakresie działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go 

w porozumieniu z Radą rodziców , 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli 

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

 uczestniczy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 uczestniczy w ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.



 

 
 

3. Wychowawcy klas i zespół wychowawców: 

 poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt 

z rodzicami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców 

w działaniach wychowawczo-opiekuńczych, systematycznie informują 

o postępach ich dzieci, włączają rodziców w życie szkoły i dążą do 

uzgodnienia wspólnych zasad wychowania, 

 rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom 

wszechstronnej pomocy, 

 interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie 

uczniów do szkoły, badają wspólnie z pedagogiem przyczyny opuszczania 

przez nich zajęć szkolnych, 

 pomagają poznać mocne i słabe strony ucznia w celu planowania rozwoju 

wychowanka, 

 wspierają i prowadzą działania profilaktyczne, 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych 

w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski 

do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców/opiekunów prawnych z prawem 

wewnątrzszkolnym, obowiązującymi zwyczajami i tradycjami szkoły, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi 

w szkole procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami/ 

opiekunami prawnymi uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami 

pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej 

sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na 

rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

4. Pedagog szkolny: 

 rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny 

niepowodzeń szkolnych, 



 

 
 

 organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli, 

 wspiera działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze nauczycieli 

wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole oraz 

systematycznie przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej, 

 wpiera rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych, 

 promuje działania profilaktyczne na terenie szkoły i miejscowości, 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni: 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

 współtworzą  program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

6. Rada Rodziców: 

 reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy szkoły, 

 wyraża opinię na temat treści zawartych w programie wychowawczo-

profilaktycznym oraz uchwala go w porozumieniu z radą pedagogiczną, 

 współorganizuje większe uroczystości szkolne i środowiskowe, 

 uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

7. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, 

działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji 

i grona pedagogicznego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 



 

 
 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

9. Pracownicy niepedagogiczni: 

 reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę 

klasy, 

 wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów, 

 wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych 

i profilaktycznych. 

V. Ceremoniał i tradycje szkoły 

Ceremoniał jest ważnym elementem programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Nawiązuje do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego 

stosunku uczniów do symboli narodowych oraz Ojczyzny. 

Zespół Szkół Nr 1 im Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim 

poprzez swoja tradycję i ceremonię, uczy poszanowania symboli narodowych i dziedzictwa 

kulturowego takich jak: 

 godło państwowe, 

 flaga państwowa, 

 hymn państwowy, 

 sztandar szkoły. 

Poczet sztandarowy bierze udział w najważniejszych wydarzeniach tworzących ceremoniał 

szkolny: 

 inauguracji roku szkolnego, 

 ślubowaniu klas pierwszych, 

 uroczystym zakończeniu roku szkolnego, 

 świętach państwowych, 

 rocznicach upamiętniających historyczne wydarzenia w dziejach narodu, 

 uroczystościach miejskich, regionalnych. 

W Zespole Szkół Nr 1 tradycyjnie organizuje się następujące uroczystości: 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Rocznicę odzyskanie przez Polskę niepodległości – 10 listopada - Święto Szkoły, 

 Spotkanie opłatkowe, 

 Studniówkę, 

 Rocznicę Konstytucji 3 Maja, 



 

 
 

 Dzień Sportu. 

VII. Zadania wychowawczo-profilaktyczne oraz harmonogram działań 

Priorytety Programu na lata 2017-2022 wynikają z misji Zespołu Szkół Nr 1 

im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz priorytetów MEN, określających 

podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 

1. Przygotowanie młodzieży do pracy i życia w świecie, rozwijanie ich pasji 

i zainteresowań. 

2. Edukacja obywatelska i demokratyczna. Proces wychowawczy ukierunkowany na 

wartości i podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci 

narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi 

świętami narodowymi i symbolami państwowymi. 

3. Promowanie uczestnictwa w kulturze. 

4. Działania promujące zdrowy styl życia. 

5. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

6. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

Zadania do realizacji wynikają z celu ogólnego, jakim jest wspieranie uczniów 

w osiąganiu pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej, 

społecznej i duchowej. Przedstawione poniżej działania wychowawczo-profilaktyczne 

uwzględniają potrzeby i stan zasobów szkoły oraz sposób realizacji celów, które są często 

wspólne dla wszystkich wymienionych sfer. 

Zadania uwzględniają również problemy wynikające z zachodzących zmian we 

współczesnym świecie zauważalnych w najbliższym otoczeniu ucznia wynikających 

z przeprowadzonych obserwacji i badań własnych: 

 zagrożenie alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi w szczególności 

dopalaczami, palenie papierosów i e-papierosów, 

 różne formy agresji i przemocy, 

 niewłaściwe wykorzystanie Internetu, cyberprzemoc, stalking, 

 funkcjonowanie uczniów w rodzinach dysfunkcyjnych, 

 brak motywacji do nauki, 

 niskie potrzeby edukacyjne, wagary, 

 zachowania niezgodne z normami społecznymi, wchodzenie w konflikt z prawem, 

 trudności z przestrzeganiem dyscypliny, niska kultura słowa, 

 niewłaściwe motywy podejmowania życia seksualnego, wczesne rodzicielstwo, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

 problemy natury psychicznej, jak: zaburzenia nastroju, depresje, nerwice. 

Celom Programu Wychowawczo - Profilaktycznego służą określone formy pracy: 

1. praca zbiorowa, 

2. praca w grupach, 

3. praca indywidualna z uczniem i jego rodzicami.  



 

 
 

Przykładowe metody i techniki stosowane w celu realizacji zadań: projekty edukacyjne, gry 

i zabawy, scenki rodzajowe, teatr, konkursy, debaty, dyskusje, warsztaty, wycieczki 

tematyczne i turystyczno – krajoznawcze, twórczość artystyczna, wykład, projekcje filmów, 

stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

Zadania 

Sfera 

rozwoju 

ucznia 

Odpowiedzialny 
Termin 

realizacji 

Inauguracja roku szkolnego 

społeczna, 

duchowa, 

psychiczna 

dyrekcja wrzesień 

Zajęcia integracyjne dla uczniów klas 

pierwszych 

społeczna, 

psychiczna 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 
wrzesień 

Wycieczka po szkole uczniów klas I 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna 

wychowawcy klas wrzesień 

Zapoznanie uczniów klas pierwszych 

i przypomnienie uczniom klas starszych 

treści aktów prawnych obowiązujących 

w szkole 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa 

wychowawcy klas wrzesień 

Przeprowadzenie wśród uczniów klas 

pierwszych ankiety wywiadu 

środowiskowego 

fizyczna, 

społeczna, 

psychiczna 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 
wrzesień 

Akcja Sprzątanie Świata 
fizyczna, 

społeczna 
M. Sokołowska wrzesień 

Kiermasz szkolny używanych 

podręczników 

społeczna, 

psychiczna, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, 

Samorząd szkolny 

wrzesień 

Wyjazd delegacji młodzieży do 

Swietłogorska (Białoruś) w ramach 

wymiany międzyszkolnej 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

Z. Hryniewicki wrzesień 

Wyjazd uczniów klas maturalnych do 

Ziołowego Zakątka w Korycinach 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

M. Sokołowska 
w ciągu roku 

szkolnego 

Zapoznanie uczniów z historią 

i patronem szkoły – lekcje tematyczne 

Społeczna, 

duchowa, 

psychiczna 

wychowawcy klas, 

nauczyciel historii 

wrzesień, 

październik 

Omówienie na Radzie Pedagogicznej 

sytuacji wychowawczej w klasach, 

trudności wychowawczych, 

dysfunkcjach 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna 

Rada Pedagogiczna w ciągu roku 

Dzień Edukacji Narodowej 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

K. Walerian październik 

Konkurs wiedzy o Marszałku 

Piłsudskim 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa 

Z. Rzepniewski październik 

Warsztaty szybkiego czytania – społeczna, bibliotekarz październik 



 

 
 

współpraca z PPP w Bielsku Podlaskim psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa 

bibliotekarz październik 

Konkurs Pieśni Patriotycznej 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa 

Z. Rzepniewski, E. Dębicka listopad 

Organizacja Święta Szkoły oraz 

ślubowanie uczniów klas pierwszych 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wychowawcy klas pierwszych listopad 

Obchody Światowego Dnia Rzucania 

Palenia Tytoniu 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wychowawcy klas,  

pedagog szkolny, 

pielęgniarka szkolna 

listopad 

Spotkania z przedstawicielami KP 

Policji w Bielsku Podlaskim 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

pedagog szkolny w ciągu roku 

Kwesta na cmentarzu na rzecz 

odnawiania pomników 

społeczna, 

duchowa 
Z. Rzepniewski 

listopad,  

II semestr 

Zostań Mikołajem – zbiórka zabawek 

dla dzieci z Domu Dziecka 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

E. Jakimiuk, 

 pedagog szkolny 

listopad – 

grudzień 

Światowy Dzień Walki z AIDS 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

wychowawcy klas,  

pedagog szkolny, pielęgniarka 

szkolna 

grudzień 

Wolontariat zbiórki żywności 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

Księża, katecheci, 

bibliotekarz 
cały rok 

 Szkolne spotkanie opłatkowe 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa 

Księża, katecheci grudzień 

Wigilie klasowe 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa 

wychowawcy klas grudzień 

Udział w akcji „Góra Grosza” 
społeczna, 

psychiczna, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, 

pedagog szkolny  

w ciągu roku 

Kiermasz „Taniej książki” 
społeczna, 

psychiczna, 
bibliotekarz w ciągu roku 

Bal studniówkowy 
społeczna, 

psychiczna, 

wychowawcy klas 

maturalnych 
styczeń 

Kultywowanie tradycji związanych 

z rejonem – wystawki tematyczne. 

Społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

bibliotekarz w ciągu roku 

Współpraca z biblioteką miejską – Społeczna, bibliotekarz w ciągu roku 



 

 
 

spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje 

biblioteczne.  

psychiczna, 

duchowa 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wychowawcy klas, 

nauczyciele informatyki 

pedagog szkolny 

luty 

Organizacja ferii z IPN 
społeczna, 

duchowa 
Z. Rzepniewski luty 

Organizacja rekolekcji wielkopostnych 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

Księża, katecheci II semestr 

Organizacja spotkania maturzystów  na 

Jasnej Górze 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

Księża, katecheci II semestr 

Akcja zbiórki plastykowych nakrętek dla 

chorych osób 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

pedagog szkolny 

 E. Jakimiuk 
w ciągu roku 

Dzień Przedsiębiorczości 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

J. Zawalich marzec 

Młoda Krew Ratuje Życie – Akcja 

honorowego krwiodawstwa 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

E, Jakimiuk w ciągu roku 

Dzień Ziemi 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

M. Sokołowska kwiecień 

Wyjście do Stacji Uzdatniania Wody 

klas III Ts i IV Ts 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

M. Sokołowska II semestr 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

klas maturalnych 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wychowawcy klas III i IV kwiecień 

Udział w Targach Edukacyjnych 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wyznaczeni nauczyciele 

zgodnie z planem pracy 

szkoły 

kwiecień 

Olimpiada wiedzy i umiejętności 

budowlanych 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna 

nauczyciele przedmiotów 

budowlanych 
II semestr 

Olimpiada Techniki Samochodowej 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna 

K. Lenkiewicz II semestr 

Targi Edukacyjne szkół wyższych 
społeczna, 

psychiczna, 
wyznaczeni nauczyciele II semestr 



 

 
 

fizyczna, 

duchowa 

Światowy Dzień bez Tytoniu 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna 

pedagog, wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 
maj 

Wyjście do oczyszczalni ścieków 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna 

M. Sokołowska 
w ciągu roku 

szkolnego 

Dzień Sportu 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego, wychowawcy 
czerwiec 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

dyrekcja, 

 wychowawcy 
czerwiec 

Realizacja celów programu 

wychowawczo-profilaktycznego na 

zajęciach z wychowawcą 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wychowawcy klas 
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Realizacja celów programu 

wychowawczo-profilaktycznego 

podczas realizacji podstawy 

programowej 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wszyscy nauczyciele 

Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów  

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Udzielenie wsparcia uczniom i ich 

rodzinom w sytuacjach kryzysowych 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

dyrekcja, 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Przekazywanie uczniom oraz rodzicom 

informacji o instytucjach pomocowych , 

wywieszanie na tablicach ogłoszeń, 

podczas wywiadówek i rozmów 

indywidualnych 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Rozmowy na temat funkcji rodziny, 

płciowości człowieka, rodzicielstwa oraz 

rozmowy indywidualne 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa 

nauczyciele wdż, 

 pedagog szkolny 

Otoczenie szczególna opieką uczniów 

będących rodzicami 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa 

wszyscy pracownicy 

Wycieczki szkolne – integracyjne, 

rozwijające umiejętności zawodowe i 

wiedzę przedmiotową 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wychowawcy, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów 

Wyjścia klasowe, szkolne do placówek 

kultury ( kino, teatr, muzeum) 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wszyscy nauczyciele 

Współdziałanie z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną, 

społeczna, 

psychiczna, 

pedagog szkolny, dyrekcja, 

wychowawcy klas 



 

 
 

Poradnią Zdrowia Psychicznego, 

Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

– motywowanie do podjęcia terapii 

przez ucznia lub jego członków rodzin 

(uzależnienie, współuzależnienie )  

fizyczna, w razie potrzeby 

Indywidualna praca ze sprawcami i 

ofiarami przemocy oraz ich rodzicami 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

w razie potrzeby 

Stały kontakt i współpraca z kuratorami 

sądowymi, pracownikami policji, 

asystentami rodziny, pracownikami 

opieki społecznej 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

pedagog szkolny, dyrekcja, 

wychowawcy klas 
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Indywidualna praca z uczniami, którzy 

weszli w konflikt z prawem 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa, 

pedagog szkolny, dyrekcja, 

wychowawcy klas 

Kontrola bezpieczeństwa w szkole i 

wokół niej – monitoring, dyżury 

nauczycieli 

fizyczna, 

społeczna, 

nauczyciele dyżurujący, 

pracownicy administracji 

i obsługi 

Kontrola korzystania z komputera, 

Internetu w Centrum Multimedialnym, 

pracowniach komputerowych i 

w klasach 

fizyczna, 

społeczna, 

psychiczna 

Bibliotekarz i pozostali 

nauczyciele 

Interwencja w przypadku stwierdzenia 

cyberprzemocy, objęcie indywidualną 

opieką uczniów zagrożonych 

uzależnieniem od komputera 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa, 

pedagog szkolny, dyrekcja, 

wychowawcy klas 

w razie potrzeb 

Stała kontrola zachowań pozytywnych i 

negatywnych uczniów, informowanie o 

nich uczniów, rodziców 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa, 

wszyscy nauczyciele, pedagog 

szkolny 

Dbałość o piękną polszczyznę, 

ukazywanie dziedzictwa kultury 

polskiej, tworzenie tradycji szkoły 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa, 

wszyscy pracownicy szkoły 

Przygotowywanie uczniów do olimpiad, 

konkursów, zawodów sportowych 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa, 

nauczyciele wyznaczeni 

według harmonogramu 

Rozwijanie empatii, zrozumienia, 

życzliwości dla drugiego człowieka 

społeczna, 

psychiczna, 

duchowa, 

wszyscy nauczyciele, pedagog 

szkolny 

Organizacja pomocy koleżeńskiej wśród 

uczniów klasy 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wychowawcy klas oraz 

pozostali nauczyciele  

Opieka uczniów oraz współpraca z ich 

rodzicami w przypadku niepowodzeń 

szkolnych 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wszyscy nauczyciele 

Indywidualne konsultacje nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów 

społeczna, 

psychiczna, 
wszyscy nauczyciele 



 

 
 

fizyczna, 

duchowa 

Spotkania z przedstawicielami lokalnych 

przedsiębiorstw budowlanych 

społeczna, 

psychiczna, 

fizyczna, 

duchowa 

wychowawcy klas 

Doradztwo zawodowe  

społeczna, 

psychiczna,  

(intelektualna) 

B. Misztal 

Sojusznikami w realizacji programu są: 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim, 

 Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bielsku Podlaskim, 

 Stacja Honorowego Krwiodawstwa  w Bielsku Podlaskim, 

 Bielski Dom Kultury, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim, 

 Sąd Rodzinny w Bielsku Podlaskim oraz kuratorzy sądowi, 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, 

 Zarząd Główny PCK w Białymstoku, 

 Bielskie zakłady pracy: DANWOOD SP. Z O. O., UNIBEP S.A, Unihause, Maksbud, 

PSS SPOŁEM oraz zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Różnych, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, 

 Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim, 

 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, 

 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, 

 Powiatowy Związek Sportowy w Bielsku Podlaskim, 

 Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim.  

IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego  

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Program wychowawczo – profilaktyczny będzie podlegać 

metodycznej ocenie skuteczności. Działania programu zakładają powodowanie pozytywnych 

zmian w wiedzy, postawach i zachowaniach młodych ludzi. Niezbędne będzie sprawdzanie, 

czy zmiany rzeczywiście zachodzą i czy program jest pożądany. Należy sprawdzać, czy 

zrealizowano zakładane cele wychowawczo – profilaktyczne i w jakim zakresie, co ułatwiło, 

a co utrudniło realizację. Program wychowawczo – profilaktyczny nie jest dokumentem 

zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą 

szkoły. Ze względu na różnorodność form i metod stosowanych przy realizacji programu, 

zakłada się także różnorodne formy monitorowania pracy: 

 rozmowy z rodzicami i uczniami 



 

 
 

 obserwacja i analiza zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analiza wyników w nauce i frekwencji, 

 zapisy w dziennikach lekcyjnych, 

 sprawozdania poszczególnych agend szkolnych, 

 sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, 

 dokumentacja pedagoga szkolnego, biblioteki, 

 wyniki konkursów i olimpiad, 

 opinie osób i instytucji współpracujących ze szkołą, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców 

w porozumieniu z Radą pedagogiczną Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa 

Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim w dniu 28.09.2017 r.  



 

 
 

Załącznik Nr 1 

Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2017/2018. 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.  

3. Udzielenie pomocy w odpowiedniej formie wszystkim uczniom wymagającym 

wsparcia. 

4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.  

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

 wyłonienie rady wolontariatu i opracowanie programu szkolnego wolontariatu, 

 powołanie szkolnego koła Caritas. 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć 

sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. Kształtowanie świadomości zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia 

a zdrowiem. 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie zajęć na temat umiejętności samooceny, rozpoznawania swoich 

predyspozycji i i pokonywania potencjalnych trudności. 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy 

szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

3. Poprawa relacji pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 



 

 
 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 przeciwdziałanie uzależnieniu od komputera, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik Nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATY DO REALIZACJI  

PODCZAS ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ 

W LATACH 2017-2022 



 

 
 

KLASA I 

Lp. Tematyka zajęć  

1.  Zapoznanie ze Statutem Szkoły. 

2.  Zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

3.  Wybory samorządu klasowego 

4.  Rozpoznanie środowiska rodzinnego wychowanków. 

5.  Jaki, jaka ja jestem? – autoprezentacja. 

6.  Komunikacja interpersonalna. Aktywne słuchanie. 

7.  Asertywność - ćwiczenia zachowań asertywnych. 

8.  Rozmawiamy o patronie szkoły. 

9.  Przygotowanie uczniów do świadomego ślubowania – analiza tekstu. 

10.  Sposoby zapobiegania i radzenia sobie z agresją – wyrażanie uczuć negatywnych. 

11.  
Wpływ nałogów na życie młodzieży. Lekomania, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, 

uzależnienie od komputera i Internetu. 

12.  Zdrowy styl życia – moda czy potrzeba? 

13.  Ochrona wizerunku i danych osobowych. 

14.  HIV –zagrożenie ludzkości. Aids – projekcja filmu. 

15.  Jak nie stać się ofiarą i sprawcą przestępstwa – wybrane zagadnienia prawa. 

16.  Przyczyny i skutki wagarów. Dlaczego warto się uczyć? 

17.  Zachowanie człowieka w sytuacjach trudnych – stres, frustracja. 

18.  Metody rozwiązywania konfliktów. 

19.  Jak nie stać się ofiarą smartfona? 

20.  Moda na „dopalacze” – o groźnych skutkach zażywania substancji psychoaktywnych. 

KLASA II 

1.  Przypomnienie uczniom treści zawartych w najważniejszych aktach prawnych szkoły. 

2.  Wybory samorządu klasowego. 

3.  Modelowanie zachowań uczniów w sytuacjach konfliktowych. 

4.  
Kształtowanie pozytywnych postaw i tolerancji wobec osób „innych”, niepełnosprawnych, 

chorych. 

5.  Prawa człowieka. 



 

 
 

6.  Kształtowanie postawy praworządności, poszanowania prawa, przestrzegania norm. 

7.  Dlaczego światu potrzebny jest wolontariat? 

8.  Święto Odzyskania Niepodległości. 

9.  ABC dobrego wychowania. 

10.  Czym jest patriotyzm? 

11.  Mechanizm uzależnień.  Alkohol, narkotyki, palenie papierosów, e-papierosów i co dalej? 

12.  Wpływ środków odurzających na młody organizm (dopalacze). 

13.  Silny ma rację? Przyczyny powstawania zachowań agresywnych i przemocy. 

14.  Choroby XXI wieku – AIDS, HIV. Jak z nimi żyć? 

15.  Ochrona wizerunku i danych osobowych. 

16.  Uczę się i pracuję – czy warto? 

17.  Cyberprzemoc  - jak sobie z nią radzić? 

18.  Dobre i złe sposoby radzenia sobie ze stresem. 

19.  3 Maj – dlaczego tak ważny dla Polaków? 

20.  O mądrej diecie – jak zadbać o siebie? 

KLASA III 

1.  Przypomnienie uczniom treści zawartych w najważniejszych aktach prawnych szkoły. 

2.  Wybory samorządu klasowego. 

3.  
Poznaję zawody – uświadomienie uczniom ich preferencji w wyborach edukacyjno-

zawodowych. 

4.  Problemy i zagrożenia współczesnego świata. 

5.  Normy i patologie zachowań młodzieży. Zachowania ryzykowne. 

6.  Co oznacza dla mnie fakt, że jestem Polakiem. 

7.  Zapoznanie z procedurami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

8.  Portale społecznościowe w naszym życiu – plusy i minusy. 

9.  Znaczenie kulturalnej zabawy w życiu człowieka. 

10.  Sztuka autoprezentacji. 

11.  Analiza lokalnego rynku pracy. 

12.  Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zachowań ludzi. 

13.  Wpływ środków odurzających na organizm człowieka. 



 

 
 

14.  Wkraczam w świat dorosłych – moje oczekiwania, ideały. 

15.  Sukces – porażka. Czynniki motywujące do działania. 

16.  Skuteczna kontrola stresu. 

17.  Agresja w społeczeństwie – jak wyrazić swój sprzeciw? 

18.  Mógłbym być – poszerzenie wiedzy o zawodach. 

19.  Koniec szkoły – i co dalej? (dotyczy klasy III Branżowej Szkoły I stopnia). 

20.  Niewłaściwe motywy podejmowania życia seksualnego.  

KLASA IV 

1.  Przypomnienie uczniom treści zawartych w najważniejszych aktach prawnych szkoły. 

2.  Wybory samorządu klasowego. 

3.  Rocznica września – problemy zagrożenia współczesnego świata. 

4.  Polak brzmi dumnie. 

5.  Regulamin i sposób przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 

6.  
Jednostka, a społeczeństwo – czy pojedynczy człowiek ma wpływ na to, co dzieje się na 

świecie. 

7.  
Czy potrafisz powiedzieć „NIE” – uzależnienia (dopalacze, alkohol, papierosy, e -

papierosy). 

8.  Nasza prywatność, a wirtualny świat. 

9.  Partner na całe życie – moja przyszła rodzina. 

10.  Tacy sami, ale inni? – Czy jestem tolerancyjny. 

11.  Mam wpływ na swoje życie. 

12.  Ochrona wizerunku i danych osobowych. 

13.  Studia czy praca – jak dokonać właściwego wyboru? 

14.  Stres przedmaturalny i sposoby radzenia sobie z nim. 

15.  Jak się nie stać ofiarą sekt? 

16.  Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

 


