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Celem naszym, nauczycieli i rodziców, jest wychowanie młodzieży, zapewnienie jej rzetelnego 

wykształcenia teoretycznego i praktycznego, ukształtowanie na myślących ludzi, 

zaangażowanych w przekształcanie życia narodu. 
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Zadaniem Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach, w skład którego wchodzą: I Technikum, Szkoła 

Branżowa I stopnia, jest wykształcenie człowieka posiadającego właściwą postawę moralną, 

społeczną i patriotyczną, specjalistę świadomego własnych możliwości zawodowych, dążącego 

do podwyższania swych kwalifikacji. 

Nauczyciele w pracy wychowawczej wskazują swoim wychowankom ideał, zgodnie z którym 

uczeń dojrzały, dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie, to człowiek uczciwy, 

umiejący żyć z innymi i dla innych. 

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

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

człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich. 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie 

pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Profilaktyka to kompleksowa 

interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary 

działania: *wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej 

zaradności); *ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy 

rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia; *inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, 

które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia 

(koncepcja Zbigniewa B. Gasia). 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z 

wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. 

Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest 

doświadczenie. 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym i  profilaktycznym. 

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i 

nauczycieli. 

Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, 

kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą 

łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin 

wychowawczych, na lekcjach we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, 

pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu 

zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 

wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia z 



PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

 

3  

ludźmi. 

Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, 

wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali 

przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do 

uczestnictwa w kulturze. 

Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, 

kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 

a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, 

poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata oraz rozwijali swoje 

zainteresowania i pasje. 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

1. Szkoła jest instytucją, która współpracuje z rodzicami, stwarza optymalne warunki do 

wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia i przygotowania go do pracy zawodowej, życia w 

rodzinie i społeczeństwie. 

2. Szkoła opiera swoją działalność na uniwersalnych wartościach humanistycznych, takich 

jak: poszanowanie życia,, zdrowia i godności drugiego człowieka, tolerancji dla odmiennych 

kultur, sprawiedliwego i uczciwego traktowania ludzi i pracy, która wykonują, szacunku do 

własnego kraju i odpowiedzialności za losy swoje i społeczności lokalnej. 

3. Szkoła systematycznie analizuje potrzeby uczniów i efekty pracy wychowawczej i na tej 

podstawie, po konsultacji z rodzicami i samorządem szkolnym ustala zadania priorytetowe, 

które w ogólnym kształcie mają wyzwalać aktywność uczniów, rozwijać samodzielność i 

doprowadzić do dojrzałości emocjonalno-społecznej. 

4. Szkoła dba o rozwój ucznia w sferze intelektualnej, społeczno - moralnej, emocjonalnej i 

zdrowotnej z ukierunkowaniem na samorealizację, czyli stan świadomego kierowania własnym 

rozwojem w celu osiągnięcia satysfakcjonujących relacji z ludźmi i godnych warunków 

życiowych pozwalających korzystać z dóbr kulturalnych i różnych form rekreacji. 

5. Szkoła kształtuje postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, pokoju i 

przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i kultur. 

6. Szkoła czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności 

szkolnej oraz zapewnia bezpieczne warunki nauki, wychowanie i opieki poprzez prowadzenie 

monitoringu wizyjnego budynków i terenu szkoły. 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny obejmuje: 

1) Wszystkich uczniów szkoły poprzez zróżnicowane oddziaływania w trakcie: 

✓ realizacji zajęć lekcyjnych, 

✓ imprez szkolnych i środowiskowych, 

✓ zajęć pozalekcyjnych, 
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✓ innych form aktywności uczniów. 

2) Rodziców uczniów poprzez: 

✓ zaangażowanie w działania podejmowane wspólnie ze szkołą na rzecz uczniów, w tym 

współtworzenia programów: wychowawczego i profilaktycznego; 

✓ ścisłą współpracę z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, 

✓ udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów. 

3) Nauczycieli poprzez: 

✓ udział w szkoleniach dotyczących rozwiązywania problemów 

występujących w środowisku szkolnym, 

✓ organizowanie Rad Pedagogicznych tematycznie związanych z 

niepokojącymi zjawiskami występującymi na terenie szkoły lub poza nią; 

✓ udzielanie pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej w 

zakresie opieki, wychowania i profilaktyki  zachowań; 

✓ stworzenie i wdrożenie jasnych procedur postępowania w trudnych 

wychowawczo sytuacjach. 

 

Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają  rodzice. 

Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, stąd: 

✓ kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być sprzeczny z wolą  rodziców, 

✓ nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty 

wychowawcze. 

 

Model absolwenta 

W wyniku działań wychowawczo - profilaktycznych absolwenta naszej szkoły winny  cechować: 

• kultura osobista - zachowanie się z godnością i szacunkiem dla drugiego   

 człowieka - wyrażona przez postawę, słowa, strój, 

• pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość. 

• odpowiedzialność za drugiego człowieka, 

• poczucie własnej wartości, 

• umiejętność doceniania innych, liczenie się z ich zdaniem i szacunek dla   

 rodziców, 

• tolerancja i szacunek dla ludzi o innych poglądach, przedstawicieli innych   

 narodów, ras, wyznawców innych religii, 

• miłość i szacunek do Ojczyzny - poznawanie jej historii, kultury oraz  

 kultywowanie tradycji, 

• uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność, bezinteresowność, 

• przygotowanie do podjęcia odpowiedzialności za losy kraju, 

• zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, postępowanie   zgodne 
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z własnym sumieniem, wysoki poziom wiedzy, inteligencji i umiejętności, 

• odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk, 

• umiejętność radzenia sobie z uzależnieniami i odnalezienia właściwej pomocy. 
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Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

Dyrektor Nadzór i kontrola pracy wychowawczej. 

Przestrzeganie praw ucznia i egzekwowanie obowiązków. 

Współpraca z podmiotami działań pedagogicznych. 

Stwarzanie materialnych i organizacyjnych warunków pracy. 

Nadzorowanie systemu kar i nagród. 

Rada Pedagogiczna Ocenianie stanu dydaktyki i wychowania w szkole. 

Ocena klasowych planów wychowawczych. 

Opracowanie korekt i zmian w sytuacjach trudności 

dydaktycznych i wychowawczych. 

Analizowanie i opiniowanie wniosków i uwag rodziców. 

Łącznik pracy szkoły ze środowiskiem. 

Rodzice Systematyczna kontrola wypełniania obowiązków  

uczniowskich swoich dzieci. 

Ścisła współpraca z wychowawcą klasy, nauczycielami, 

pracodawcami,  w rozwiązywaniu problemów. 

W miarę możliwości materialne i organizacyjne działań 

szkoły. 

Uczniowie Udział w uroczystościach na terenie miasta. 

Działalność samorządowa w klasach i w szkole. 

Organizacja życia pozalekcyjnego w szkole. 

Ocena sytuacji wychowawczej w szkole. 

Wychowawca klasy Identyfikacja ucznia z klasą i szkoła. 

Moralny rozwój ucznia. 

Tradycja w klasie. 

Współpraca z samorządem klasowym i klasową radą  

rodziców. 

Zapobieganie zagrożeniom społecznym. 

Dbanie o kulturę języka. 

Stwarzanie warunków  do wszechstronnego rozwoju ucznia. 

Współpraca z wszystkimi podmiotami szkoły. 

Przygotowanie planu wychowawczego klasy i tematyki 

godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć z wychowawcą. 

Nauczyciele Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych   klasy. 

Przestrzeganie praw ucznia i egzekwowanie obowiązków. 

Wspieranie rozwoju ucznia. 

Konsultacje dla uczniów i rodziców. 

Realizacja zadań dydaktycznych dla uczniów ze 
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specyficznymi trudnościami w nauce. 

Aktywizowanie uczniów do udziału w konkursach, 

olimpiadach, turniejach. 

Pedagog Przestrzeganie praw ucznia i egzekwowanie obowiązków. 

Współpraca z podmiotami działań pedagogicznych  w szkole. 

Realizacja zadań opiekuńczych, szczególnie wobec uczniów 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Nadzorowanie systemu kar i nagród. 

Stały konsultant w sprawach uczniowskich. 

Realizacja działań profilaktycznych. 
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Zadania wychowawcze i profilaktyczne przyjęte przez szkołę realizowane będą na wszystkich 

zajęciach edukacyjnych. Stanowią ważny składnik wymiaru pracy każdego nauczyciela. 

Realizowane są w tematycznych programach wychowawczych, na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach szkolnych. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej ukierunkowane są 

na:  

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia 

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 

przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

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

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 

poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w 

edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności 

za środowisko naturalne. 
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Program wychowawczo - profilaktyczny sporządzono dla pięciu obszarów, uwzględniając 

cele, zadania i sposób ich realizacji. 

I DYDAKTYKA 

CEL ZADANIA - *PRIORYTET MEN SPOSÓB REALIZACJI 
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*Działanie na rzecz szerszego 

udostępnienia kanonu edukacji 

klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 

edukacji patriotycznej, nauczania 

historii oraz poznawania polskiej 

kultury, w tym osiągnięć duchowych i 

materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. 

wycieczek edukacyjnych. 

- rozbudzanie i 

wzmacnianie 

zainteresowań uczniów 

dorobkiem kulturowym 

regionu 

- zapoznawanie 

uczniów z technikami 

świadomego 

korzystania z dóbr 

kultury 

*Podnoszenie jakości edukacji 

poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, 

szczególnie w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19 w 

celu zapewnienia dodatkowej opieki i 

pomocy, wzmacniającej pozytywny 

klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne 

korzystanie w procesie kształcenia z 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia wykorzystujących 

technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

 

Rozpoznawanie możliwości 

intelektualnych poszczególnych 

uczniów i podejmowanie działań 

służących indywidualizacji procesu 

nauczania, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaleceń zawartych w 

- prawidłowa ocena 

możliwości intelektualnych 

uczniów oraz rozpoznanie 

ich zdolności i 

zainteresowań 

- tworzenie warunków do 
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opiniach i orzeczeniach. realizacji przez ucznia jego 

aspiracji edukacyjnych w 

tych obszarach, w których 

może on osiągnąć sukces. 

Określenie przejrzystych wymagań 

edukacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów oraz kryteriów oceniania. 

- opracowanie 

dostosowanych do potrzeb 

i możliwości uczniów 

wymagań edukacyjnych i 

kryteriów oceniania, 

- prawidłowe i rzetelne 

stosowanie wymagań 

edukacyjnych i kryteriów 

oceniania 

Motywowanie uczniów do efektywnej nauki 

i wdrażanie ich do samokształcenia. 

- mobilizowanie uczniów 

do systematycznej pracy 

- motywowanie uczniów 

do samokształcenia i 

samodoskonalenia się 

- wykorzystywanie w 

oddziaływaniu na ucznia 

obowiązującego w szkole 

systemu oceniania i 

nagradzania 

Zaznajamianie uczniów z technikami uczenia 

się i prawidłowego organizowania nauki 

własnej, także podczas zdalnego nauczania. 

- prawidłowy dobór 

technik i środków 

służących skutecznemu 

uczeniu się 

- wdrażanie uczniów do 

wykorzystywania 

dostępnych narzędzi i 

sposobów uczenia się (w 

tym samokształcenia) 

II WYCHOWAWCZE 
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Wspomaganie przez szkołę 

wychowawczej roli rodziny, m.in. 

przez właściwą organizację zajęć 

- przekazywanie 

wzorców moralnych 

opartych na 
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edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

uniwersalnym systemie 

wartości 

- angażowanie do 

współpracy rodziców w 

celu zapewnienia 

skutecznego 

oddziaływania na 

uczniów w zakresie 

kształtowania ich postaw 

moralnych 

Wychowanie do wrażliwości na 

prawdę i dobro. Kształtowanie 

właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości 

o zdrowie. 

- angażowanie uczniów w 

akcje charytatywne, 

wolontariat 

Kształtowanie postaw patriotycznych, 

przynależności do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej. 

 

- rozbudzanie i 

wzmacnianie szacunku 

dla tradycji narodowej i 

kształtowanie postaw 

patriotycznych 

- budowanie 

świadomości 

przynależności do 

narodu Polskiego oraz 

rozbudzanie 

zainteresowań historią 

ziemi lęborskiej 

- uświadamianie 

problemów 

społeczności lokalnej i 

uwrażliwianie uczniów 

na te problemy 

- udział w akcjach o 

charakterze 

patriotycznym, 

obywatelskim 
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- organizacja akademii z 

okazji ważnych świąt 

narodowych 

Wyposażenie ucznia w kompleksową 

wiedzę i umiejętności pozwalające mu 

na prawidłowe funkcjonowanie w 

społeczności lokalnej, ogólnopolskiej i 

europejskiej oraz umożliwienie mu 

zaistnienia na rynku pracy. 

- poszerzanie wiedzy 

poprzez udział w 

projektach unijnych – 

praktyki zagraniczne 

- zapewnienie uczniom 

dostępu do 

różnorodnych, 

nowoczesnych źródeł 

informacji oraz 

wspomaganie ich w 

pozyskiwaniu wiedzy, 

- zapewnienie bogatego 

wyposażenia bazy 

szkolnej umożliwiające 

nowoczesne nauczania 

- prowadzenie zajęć z 

doradztwa zawodowego  

 

Budowanie pozytywnych   relacji 

interpersonalnych  w środowisku 

szkolnym. 

- integrowanie 

środowiska 

uczniowskiego 

poszczególnych w 

klasach 

- integrowanie całej 

społeczności szkolnej 

- poszukiwanie nowych 

form i rozwiązań 

służących umacnianiu 

więzi pomiędzy 

członkami społeczności 

szkolnej 

Kształtowanie postaw dbałości i 

szacunku dla wyposażenia, wystroju i 

estetyki szkoły i jej najbliższego 

- uświadamianie 

uczniom potrzeby 

dbałości o estetykę 
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otoczenia w celu kształtowania 

pożądanego wizerunku szkoły. 

szkoły i jej otoczenia 

- propagowanie w 

społeczności szkolnej 

zasad utrzymywania 

ładu i porządku na 

terenie szkoły i poza nią 

- budowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

wspólne dobro, jakim 

jest nowocześnie 

wyposażona i starannie 

utrzymana szkoła 

E
d

u
k

ac
ja

 a
k

sj
o
lo

g
ic

zn
a 

Wspomaganie przez szkołę 

wychowawczej roli rodziny, m.in. 

przez właściwą organizację zajęć 

edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

- przekazywanie 

wzorców moralnych 

opartych na 

uniwersalnym systemie 

wartości 

- angażowanie do 

współpracy rodziców w 

celu zapewnienia 

skutecznego 

oddziaływania na 

uczniów w zakresie 

kształtowania ich postaw 

moralnych 

Wychowanie do wrażliwości na 

prawdę i dobro. Kształtowanie 

właściwych postaw szlachetności, 

zaangażowania społecznego i dbałości 

o zdrowie. 

- angażowanie uczniów w 

akcje charytatywne, 

wolontariat 

E
d

u
k

ac
ja

 e
k

o
lo

g
ic

zn
a Wzmocnienie edukacji ekologicznej w 

szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

- udział w akcji „Sprzatanie 

Świata” 

- rozmowy i pogadanki na 

temat zrównoważnego 

rozwoju, globalnego 

ocieplenia i wpływu każdego z 

nas na sytuację na świecie. 
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- budowanie świadomości 

ekologicznej uczniów i ich 

rodziców 

- kształtowanie nawyków 

racjonalnego i oszczędnego 

korzystania z zasobów 

środowiska naturalnego 

- zapoznawanie uczniów z 

przyczynami i skutkami 

negatywnych zmian i 

procesów zachodzących w 

przyrodzie 

- zachęcanie do segregacji 

śmieci i zbiórek nakrętek  

R
o

zw
ij

an
ie

 z
ai

n
te

re
so

w
ań

 i 
zd

o
ln

o
śc

i 
u

cz
n
ió

w
 

- Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pomoc w 

racjonalnym zagospodarowaniu czasu 

wolnego. 

- tworzenie różnych 

możliwości rozwijania 

zdolności, umiejętności 

oraz pracy zespołowej w 

zajęciach 

pozalekcyjnych, 

- nawiązanie bliższych 

relacji 

interpersonalnych 

nauczyciela z uczniami, 

- angażowanie uczniów 

do udziału w projektach 

zawodowych i 

nabywania nowych 

kompetencji na kursach 

kwalifikacyjnych i 

doskonalących 

In
te

n
sy

fi
k

ac
ja

 

p
ro

ce
su

 

w
y

ch
o

w
aw

cz
eg

o
 Walka z absencją na zajęciach 

dydaktycznych i praktycznych 

- ścisła współpraca 

wychowawców z 

pedagogiem szkolnym 

oraz rodzicami i 

pracodawcami 

- realizacja programu 
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poprawy frekwencji 

- organizacja posiedzeń 

zespołów 

wychowawczych celem 

poprawy frekwencji 

uczniów i ustalenia 

przyczyn absencji 

III OPIEKA 

E
d

u
k

ac
ja

 w
 z

ak
re

si
e 

zd
o

b
y

w
an

ia
 k

o
m

p
et

en
cj

i s
p
o

łe
cz

n
y

ch
 i

 k
o
m

u
n

ik
ac

ji
 

Doskonalenie uczniowskich 

umiejętności w zakresie rozwijania 

kreatywności, przedsiębiorczości i 

kompetencji cyfrowych 

- umożliwienie uczniom 

zdobywania wiedzy na 

temat nowoczesnych 

technologii 

informatycznych i 

komunikacyjnych 

- zapewnienie uczniom 

dostępu do sprzętu i 

urządzeń znajdujących 

się w szkole w celu 

realizacji ich potrzeb 

- bezpieczne i celowe 

korzystanie z zasobów 

internetu 

Integrowanie zespołów uczniowskich i 

wdrażanie uczniów do pracy w 

zespole. 

- tworzenie zespołów 

uczniowskich 

(sportowych, pomocy 

koleżeńskiej itp.) 

- uczenie zasad pracy w 

zespole 

Wzbudzanie wrażliwości uczniów na 

problemy i potrzeby innych, 

kreowanie zachowań empatycznych. 

- rozwijanie idei 

„samopomocy 

uczniowskiej” 

- wdrażanie uczniów do 

pracy na rzecz  innych i 

wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności za 

innych 
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E
d

u
k

ac
ja

 w
 z

ak
re

si
e 

zd
o

b
y

w
an

ia
 k

o
m

p
et

en
cj

i s
p
o

łe
cz

n
y

ch
 i

 k
o
m

u
n

ik
ac

ji
 

Angażowanie uczniów do akcji 

pomocowych, pracy w wolontariacie 

oraz działań na rzecz innych. 

- kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za 

swoją rodzinę i 

rozwijanie umiejętności 

życia w rodzinie 

- umożliwianie uczniom 

angażowanie  się do 

pracy w wolontariacie i 

uczestnictwa w akcjach 

charytatywnych 

Kreowanie postaw tolerancji i 

szacunku dla poglądów innych oraz 

kształtowanie umiejętności 

negocjacyjnych. 

- eliminowanie i 

piętnowanie wszelkich 

przejawów braku 

tolerancji w środowisku 

naszej szkoły 

- wdrażanie we 

wszelkich możliwych 

płaszczyznach 

kontaktów 

międzyludzkich, 

prawidłowych technik 

komunikacyjnych i 

negocjacyjnych 

- skuteczne 

rozwiązywanie 

powstających w 

środowisku naszej 

szkoły konfliktów i 

sytuacji kryzysowych 

Diagnozowanie warunków 

materialnych i sytuacji rodzinnej 

uczniów naszej szkoły oraz 

organizowanie pomocy dla tych, którzy 

jej potrzebują. 

- gromadzenie przez 

wychowawców i 

nauczycieli informacji 

na temat sytuacji 

materialnej i rodzinnej 

uczniów, 

- współpraca z 

instytucjami 
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pomocowymi z miejsc 

zamieszkania 

potrzebujących 

uczniów, 

- wykorzystanie 

zebranych informacji w 

celu zapewnienia 

oczekiwanej przez 

ucznia pomocy. 

IV PROFILAKTYKA 

E
d

u
k

ac
ja

 z
d

ro
w

o
tn

a,
 k

u
lt

u
ra

 fi
zy

cz
n

a 
i 

p
ro

fi
la

k
ty

k
a 

u
za

le
żn

ie
ń

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom 

i pracownikom szkoły. 

- zapewnienie uczniom 

poczucia 

bezpieczeństwa, 

bezpiecznych 

warunków nauki, 

wychowanie i opieki 

poprzez prowadzenie 

monitoringu wizyjnego 

budynków i terenu 

szkoły 

- zapewnienie uczniom, 

nauczycielom i 

wszystkim 

pracownikom szkoły 

bezpieczeństwa w 

okresie pandemii 

(mycie i dezynfekcja 

rąk, właściwe 

zachowanie przy 

kichaniu i kaszlu, 

zakrywanie ust i nosa 

maseczką podczas 

zgromadzeń większej 

ilości osób, częste 

wietrzenie sal 

lekcyjnych. Zachowanie 

dystansu społecznego) 
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- kształtowanie 

odpowiedzialnej 

postawy uczniów w 

przypadku złego 

samopoczucia, 

mogącego świadczyć o 

możliwości zakażenia 

Covid-19 

- Przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów przeciwpożarowych. 

- dbałość o 

przestrzeganie 

przepisów 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz 

przepisów 

przeciwpożarowych 

- Zapewnienie wysokiej jakości 

kształcenia oraz wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z 

uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

- umożliwienie pomocy 

i wsparcia w 

rozwiązywaniu 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

problemów uczniów, 

- współpraca z PPP w 

celu rozwiązywania 

problemów 

indywidualnych 

uczniów, 

- organizacja pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w 

szkole. 

- pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych 

- organizacja spotkania 

dla uczniów klas I z 

przedstawicielem policji 

na temat „Przestępczość 

wśród nieletnich” 
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- troska o wysoki 

stopień kultury 

osobistej, 

odpowiedzialności za 

słowa i czyny 

Profilaktyka uzależnień i walka z ich 

skutkami. 

- organizacja akcji 

profilaktycznych, 

- realizacja cyklicznych 

programów 

profilaktycznych dla 

młodzieży „ARS, czyli 

jak dbać o miłość? 

„Podstępne WZW”, 

„Znamię! Znam je?”, 

:Zdrowe piersi są OK” 

- spotkania z 

przedstawicielami 

instytucji zajmujących 

się profilaktyką 

uzależnień 

- gromadzenie i 

upowszechnianie 

materiałów dotyczących 

uzależnień w różnych 

formach przekazu  

- organizowanie szkoleń 

profilaktycznych dla 

rodziców 

Propagowanie zdrowego stylu życia i 

kultury fizycznej. Tworzenie nawyków 

zdrowego trybu życia, przestrzegania 

kultury i higieny osobistej. 

- uświadamianie 

uczniom potrzeby 

dbałości o zdrowy styl 

życia, oraz kulturę 

fizyczną 

- realizacja treści 

profilaktycznych w 

ramach zajęć edukacji 

zdrowotnej 
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- kształtowanie 

zachowań sprzyjających 

zdrowiu oraz walka z 

uzależnieniami 

- propagowanie zasad 

zdrowego odżywania 

V WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES 

WYCHOWAWCZY 

W
sp

ó
ln

a 
p

ra
ca

 n
a 

rz
ec

z 
sz

k
o
ły

 

Otwartość szkoły na współpracę z 

rodzicami i instytucjami z jej 

otoczenia. 

kontynuowanie 

współpracy ze 

środowiskiem lokalnym 

w celu wspierania 

procesu wychowania 

młodzieży 

 

Kształtowanie warunków współpracy z 

rodzicami, umożliwiających realizację 

zadań dydaktyczno – opiekuńczo – 

wychowawczo – profilaktycznych 

szkoły. 

- umożliwienie pomocy 

i wsparcia w 

rozwiązywaniu 

problemów uczniów, 

- podejmowanie działań 

zwiększających 

aktywność rodziców we 

współpracy ze szkołą 

- udzielanie rodzicom 

wsparcia i pomocy 

 

Poszukiwanie nowych, różnorodnych 

form współdziałania dla dobra lokalnej 

społeczności i środowiska. 

- budowanie nowych 

więzi pomiędzy 

szkołami i instytucjami 

lokalnymi 

- angażowanie uczniów 

w kreatywne działania 

na rzecz szkoły i 

społeczności lokalnej 

 

Tradycje i ceremoniał szkoły 

1.  Uczniowie mają prawo i obowiązek poznania historii szkoły i jej patrona Tadeusza 

Kościuszki, zobowiązani są do szanowania jej symboli i kultywowania tradycji. 

2.  Do obowiązku ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem następujących świąt 
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państwowych i szkolnych: 

✓ Rozpoczęcia roku szkolnego 

✓ Uroczystego ślubowanie uczniów klas I 

✓ Dnia Edukacji Narodowej 

✓ Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

✓ Święta Patrona Szkoły  

✓ Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 

✓ Pożegnania absolwentów szkoły  

✓ Zakończenia roku szkolnego 

3. Uczniowie mają prawo reprezentować szkołę w czasie obchodów rocznic, świąt 

państwowych i oświatowych. 

4. Uczniowie uczestniczą w organizacji innych imprez wg potrzeb. 

 

Formy działań wychowawczych 

O efektywności i stabilności szkolnego programu wychowawczego stanowi sposób 

rozwiązywania konfliktów pojawiających się na terenie szkoły. 

 

Działania wychowawcze powinny: 

• ułatwiać szybkie reagowanie na trudne sytuacje, jak i prowadzenie długofalowych działań 

wychowawczych 

• stanowić zaplecze, do którego każda osoba działająca w społeczności szkolnej może się 

odwołać 

 

Najważniejszą formą działań wychowawczych w szkole jest: 

1.  umowa społeczna jako porozumienie zawarte pomiędzy podmiotami 

wychowawczymi: nauczyciel - uczeń, wychowawca - uczeń, w celu osiągnięcia wspólnych 

korzyści w życiu społecznym. Wychowawczy sens umowy polega na tym, że obie strony, które 

ją zawierają, mają świadomość wpływu na jej brzmienie i biorą odpowiedzialność za jej 

realizację, 

2.  szybkie reagowanie umożliwiające prowadzenie przez wszystkich nauczycieli spójnej 

polityki wychowawczej na co dzień, 

3.  zespół wychowawczy - w jego skład wchodzą: dyrektor, wicedyrektor, wychowawca, 

rodzice, pedagog szkolny, nauczyciel praktycznej nauki  zawodu. 

4. Monitorowanie i ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego. 

 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców Zespołu 

Szkół Nr 2 w Łosicach po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Szkoły. 
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Przyjęto do realizacji uchwałą  

Rady Pedagogicznej z dnia . 


