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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

Zespołu Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach  

Rok szkolny 2020/2021 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…),  ażeby również umiał 

bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”   

JAN PAWEŁ II  

WSTĘP  

 Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach wspiera  rodziców/prawnych opiekunów w procesie wychowania. Zapewnia uczniom poczucie 

bezpieczeństwa i  należną opiekę w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Mając na uwadze rozwój ucznia, systematycznie prowadzi działania mające na 

celu monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów i ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych. Wspomaga uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  Uczeń naszej szkoły  może rozwijać własne zainteresowania, podnosić poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozwijać się twórczo i kreatywnie. 

Szkoła kształtuje umiejętność logicznego myślenia i rozumowania jako narzędzia rozumienia współczesnego świata. Kształtuje umiejętność  sprawnego 

poruszania się w natłoku informacji. Uczeń ma możliwość uczenia się skutecznego działania i współpracy. Szkoła dba o kształtowanie  przynależności 

regionalnej i europejskiej, pielęgnuje przywiązanie do tradycji. Promuje sprawność fizyczną, zdrowy i ekologiczny styl życia. Szkoła jest otwarta na 

współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Placówka przygotowuje ucznia do dalszej edukacji i życia we współczesnym świecie z poszanowaniem 

demokratycznych wartości oraz praw dziecka i dorosłego człowieka. 
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PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),  

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U.  z 1991 r. nr 120, poz. 

526 z późn. zm.). 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dn. 10 grudnia 1948 r.    

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 poz. 969).  

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685).  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218). 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 ze zm.).  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 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 2020 r., poz. 1449) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących 

wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395 z późn.zm.).   

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

(Dz. U. nr 61 poz. 624 z  późn. zm.).   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz. U. poz. 502)   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 201 7r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

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

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 ze zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, ze zm.). 

 Statut Zespołu Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach.  

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 
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SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Absolwenta charakteryzują:    

 odpowiednia wiedza, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym 

  sprawne posługiwanie się językami obcymi  

 nawyk stałego uczenia się i doskonalenia 

 umiejętność wykorzystania mediów do nauki i pracy 

 wysoka kultura osobista   

 umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość 

  umiejętność prawidłowego komunikowania się z innymi  

 respekt dla pozytywnych, trwałych wartości ogólnoludzkich  

 wrażliwość na sytuację drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy  

 umiejętność korzystania z dóbr kultury, uczestnictwa w życiu kulturalnym i jego tworzenia 

 szacunek dla rodziny i właściwe przygotowanie do pełnienia w niej określonych ról  

 zdrowy i aktywny styl życia  

 dbałość o higienę, estetykę własną i otoczenia 

 szacunek do przyrody, postawa proekologiczna 

 silne emocjonalne więzi z miastem, regionem, krajem  

  świadomość konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi narodami , przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości  i odrębności 

narodowej 
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TREŚĆ PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

CEL GŁÓWNY: Wspomaganie uczniów w ich  rozwoju ukierunkowanym na osiągnie dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej (rozwój, 

intelektualny i emocjonalny), społecznej i duchowej (rozwój moralny). 

 

I. SFERA ROZWOJU UCZNIA- DOJRZAŁOŚĆ FIZYCZNA  

 CEL SZCZEGÓŁOWY: KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI REAGOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA 

ORAZ  KSZTAŁTOWANIE  POSTAW  PROZDROWOTNYCH  

 

Lp

. 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne Sposób realizacji Podmiot realizujący Poziom  

edukacyjny 

1. Dbanie o bezpieczeństwo fizyczne 

uczniów. 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez nauczycieli na zajęciach oraz podczas 

odpoczynku między lekcjami z 

uwzględnieniem wymogów sanitarnych 

związanych z Covid-19. 

2. Zapoznanie uczniów z zasadami sanitarnymi 

obowiązującymi w szkole w czasie 

pandemii. Przypominanie tych zasad na 

bieżąco. 

3. Czynne pełnienie dyżurów nauczycielskich 

podczas przerw.  

4. Zapoznanie nowoprzybyłych uczniów z 

bazą lokalową placówki szkolnej oraz drogą 

ewakuacyjną i zasadami BHP i Ppoż.                                               

5. Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji i 

przeprowadzenie próby ewakuacji na 

wypadek zagrożenia pożarowego.   

6. Zorganizowanie lekcji na temat 

bezpieczeństwa w domu, szkole, grupie 

rówieśniczej, na podwórku, zasady 

bezpieczeństwa w czasie gier i zabaw, 

korzystania z różnych urządzeń bezpiecznej. 

7. Przedstawienie uczniom  zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach i 

Dyrektor szkoły 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy  

Inspektor BHP 

 

Klasy 1-8 

LO 
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ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na bezpieczną drogę do szkoły.   

8. Realizacja w czasie zajęć edukacyjnych 

zagadnień  programowych z zakresu 

bezpieczeństwa. 

9. Przeprowadzenie zajęć  zachowania 

ostrożności w kontaktach z nieznajomymi,  

rówieśnikami, dorosłymi. 

10. Utrwalenie zasad zachowania się w 

sytuacjach trudnych (zagubienie się, 

wypadek itp.)   przypomnienie  telefonów 

alarmowych i przypominanie właściwego 

korzystania  nich.      

11. Zapoznawanie uczniów z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy.   

12. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego 

wypoczynku: w ferie i w wakacje .                                                                                

 

2.  Dbanie o  bezpieczeństwo  psychicznego 

uczniów i dobry  klimat szkoły. 

1. Przypomnienie na początku roku norm i 

zasad obowiązujących w szkole na 

podstawie dokumentów szkolnych. 

2. Objęcie pomocą psychologiczno-

pedagogiczną uczniów tego wymagających. 

3. Tworzenie przez nauczycieli życzliwej 

atmosfery na zajęciach, zauważanie potrzeb 

uczniów. 

4. Udzielania na bieżąco wsparcia uczniom 

przez nauczycieli w różnych sytuacjach 

życia szkolnego i innych sytuacjach 

trudnych. 

5. Podjęcie działań integrujących zespoły 

klasowe i wzajemne poznawanie się i 

swoich potrzeb. 

6. Diagnoza problemów wychowawczych klas 

i reagowanie na bieżąco. 

7. Skuteczne rozwiązywanie pojawiających się 

problemów z zastosowaniem się do 

obowiązujących w szkole zasad. 

Współpraca na bieżąco ze specjalistami w 

szkole i rodzicami czy poradnia 

psychologiczno-pedagogiczną. 

8. Docenianie pozytywnych zachowań 

Dyrektor szkoły, 

Nauczyciele, 

Wychowawcy 

Pielęgniarka szkolna, 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny, 

nauczyciele biologii 

 

Klasy 1-8 

LO 
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uczniów poprzez   korzystanie ze 

wzmocnień  w postaci  pochwał. 

9. Omawianie zagadnień dojrzewania 

fizycznego i psychicznego.  np. poprzez 

przeprowadzenie  zajęć  na ten temat . 

10. Zajęcia na temat radzenia sobie w sytuacji 

agresji  i przemocy . 

11. Obserwacja i podejmowanie odpowiednich 

działań w sytuacji ujawnienia zachowań 

autoagresji.  Kształtowanie świadomości 

uczniów i rodziców.  

12. Uczenie zasad sportowej rywalizacji i 

mądrego kibicowania 

13. Dbanie o sprawny przepływ informacji 

pomiędzy rodzicami, nauczycielami, 

pracownikami i uczniami. Przekazywanie 

systematycznie rzetelnej informacji w 

ustalonych w szkole formach na ten rok. 

 

3.  Propagowanie zdrowego stylu życia, 

nabywanie  umiejętności dbania o swoje 

zdrowie i innych ludzi. 

 

1. Wpajanie zasad prawidłowego odżywiania 

się np. prelekcje na tematy zdrowia i 

zdrowego stylu życia na godzinach 

wychowawczych 

2. Uwzględnienie w klasach starszych tematyki 

zaburzeń odżywiania. 

3. Uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych 

konkursach propagujących zdrowy styl 

życia.  

4. Zwracanie uwagi na estetykę spożywania 

posiłków i kulturalnego zachowywania się 

przy stole.  

5. Przeprowadzenie akcji informacyjnej dla 

rodziców o zasadach zdrowego odżywiania 

dzieci i młodzieży. 

6. Propagowanie czynnego wypoczynku.   

7. W miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej 

organizacja rajdów pieszych, meczów, 

zawodów sportowych, wycieczek pieszych, 

rowerowych, zajęcia SKS, lekcje w-f w 

terenie, zawody sportowe  podczas 

zielonych szkół. 

8. Uświadomienie uczniom  roli i znaczenia 

sportu w zdrowym stylu życia i kształceniu 

Wychowawcy, 

nauczyciele wf, 

nauczyciele 

biologii 

pielęgniarka, 

wszyscy 

nauczyciele., 

pedagog szkolny 

psycholog 

szkolny 

 

Klasy 1-8  

LO 
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odporności poprzez np. mini-pogadanki 

9. Wpajanie nawyku rozwijania własnych 

predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu. 

10. Uświadamianie zagrożeń związanych z 

życiem towarzyskim, podróżami, 

aktywnością w okresach wolnych od nauki. 

11. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny 

ciała. Dbanie o schludny wygląd 

zewnętrzny.   

12. Przeprowadzenie zajęć na temat 

gospodarowania czasem własnym, 

planowania pracy  czy terminowym  

rozplanowaniem działań, także w kontekście 

nauki zdalnej. 

4.  Kształtowanie  postaw  właściwego 

korzystania z technik informacyjno-

komunikacyjnych. 

 

1. Przypomnienie zasad korzystania z 

klasopracowni informatyki. 

2. Przypomnienie uczniom zasad korzystania z 

telefonów komórkowych i innego sprzętu 

elektronicznego w szkole z uwzględnieniem 

ustaleń związanych z pandemią korona 

wirusa. 

3. Zapoznanie uczniów ze środowiskiem 

Office 365 i jego wykorzystania jego 

możliwościami  kształceniu na odległość. 

4. Realizacja programu „Sieciaki”. 

5. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. 

6.  Uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie 

niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z 

Internetu min. cyberprzemoc, 

odpowiedzialność prawna wobec własności 

intelektualnej, naruszania praw autorskich, 

kradzież danych… 

7. Kształtowanie umiejętności wartościowania, 

doboru i odbioru oferty medialnej. 

8. Wskazywanie uczniom społecznych i 

gospodarczych funkcji reklamy w 

gospodarce rynkowej.       

9. Zachęcanie do wykorzystywania 
umiejętności  obsługi komputera, 
Internetu i oprogramowania przez 
uczniów w przygotowaniu różnych prac.   
                                                 

N-l informatyki, 

N-l polskiego 

Wychowawcy,  

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny,  

Wszyscy nauczyciele 

Klasy 1-8 

LO 



Strona 8 z 18 
 

5. Zapobieganie zjawiskom uzależnień od 

substancji psychoaktywnych oraz 

behawioralnych. 

 

 

1. Uświadamianie uczniom szkodliwości 

stosowania środków psychoaktywnych na 

różne dziedziny życia.  

2. Przeprowadzenie zajęć na temat uzależnień 

behawioralnych. 

3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości 

poprzez przydzielanie różnych zadań 

Dawanie wsparcia. 

4. Organizowanie lekcji kształtujących 
umiejętności odmawiania, odpierania 
presji rówieśniczej. 

5. Angażowanie młodzieży w różne akcje na 

rzecz potrzebujących. 

6. Zachęcenie uczniów do lektury książek, 

ulotek, artykułów dotyczących zagrożeń; 

7. Angażowanie uczniów w prowadzenie zajęć  

poprzez przygotowanie prezentacji 

multimedialnych. 

8. Gromadzenie w bibliotece szkolnej i 

udostępnianie przez nią materiałów 

mówiących o zagrożeniach.  

 

Wychowawcy,  pedagog 

szkolny, psycholog 

szkolny, nauczyciel 

bibliotekarz, nauczyciel 

informatyki, nauczyciele 

biologii 

Klasy -8 

LO 

 

 

II. SFERA ROZWOJU UCZNIA- DOJRZAŁOŚĆ PSYCHICZNA 

 CEL SZCZEGÓŁOWY:  KSZTAŁTOWANIE POSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA  ROZWÓJ OSOBISTY 

Lp. Zadania wychowawcze i profilaktyczne Sposób realizacji Podmiot realizujący Poziom  

edukacyjny 

1. Wspomaganie i dbałość o rozwój 

intelektualny ucznia, w tym rozwój 

językowy . 

Rozwijanie indywidualnych zdolności i 

1. Zapoznanie uczniów z technikami uczenia 

się m.in. mnemotechnikami.  

2. Indywidualizacja pracy z dziećmi z 

uwzględnieniem  MAPY TALENTÓW- 

wyników testów dominacji sensorycznej, 

półkulowej oraz ekstrawersji i introwersji 

uczniów.  

3. Stosowanie metod pracy rozwijające  

Wychowawcy,   n-le 

j.obcych, informatyki, 

robotyki, j. polskiego, 

przedmiotów 

Klasy 1-8 

LO 
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predyspozycji uczniów oraz  

wyrównywanie ich szans edukacyjnych 

 

kreatywności uczniów. 

4. Przygotowywanie uczniów do konkursów 

przedmiotowych i innych.  

5. Rozwijanie kompetencji informatycznych 

dzieci i młodzieży poprzez udział w 

zajęciach z robotyki oraz naukę podstaw 

programowania i kodowania.  

6. Wzmacnianie uczniów poprzez 

podkreślanie i eksponowanie efektów ich 

pracy.  

7. Rozwijanie twórczości literackiej (Koło 

Języka Polskiego) 

8. Prezentowanie na różnych przedmiotach 

sylwetek wielkich ludzi (osiągnięcia, 

pasje, wynalazki).  

9. Upowszechnianie zajęć pozalekcyjnych w 

szkole-taniec, śpiew, szachy.  

10. Kształtowanie umiejętności dokonywania 

wyboru zajęć pozalekcyjnych.  

11. Rozwijanie zdolności i zamiłowań 

artystycznych uczniów  poprzez ich 

aktywny udział w zajęciach szkolnych 

zespołów artystycznych i teatralnych. 

artystycznych, 

opiekunowie kół 

zainteresowań i zajęć 

pozalekcyjnych, pedagog, 

psycholog szkolny 

2. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym 

– wspieranie uczniów mających trudności 

w nauce  

1. Diagnozowanie trudności w nauce.   

2. Dostosowywanie wymagań do możliwości       

indywidualnych uczniów.  

3. Przydzielanie uczniom różnych form 

pomocy pp min. korekcyjno-

kompensacyjnych i dydaktyczno-

wyrównawczych. 

4. Przypominanie o  pomocy koleżeńskiej.   

5. Budowanie motywacji do nauki.  

6. Stosowanie systemu wzmocnień 

pozytywnych w kontaktach z uczniami  

7. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów.   

8. Wdrażanie do aktywnych form spędzania 

wolnego czasu.   

 

Dyrektor szkoły 

Wszyscy nauczyciele 

Wychowawcy 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

 

Klasy 1-8 

LO 

3. Wychowanie uczniów do 

odpowiedzialnego i wykorzystania 

1. Przyswojenie przez uczniów określonego 

zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyk;   

2. Zdobycie przez uczniów umiejętności 

wykorzystania posiadanych wiadomości 

Nauczyciele polskiego, 

wszyscy nauczyciele 

LO 
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mediów, krytycznej analizy informacji . 

 

podczas wykonywania zadań i 

rozwiązywania problemów;  kształtowanie 

u uczniów postaw warunkujących sprawne 

i odpowiedzialne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie.  

3. Kształcenie umiejętności wykorzystania 

wiedzy o charakterze naukowym do 

identyfikowania i rozwiązywania 

problemów, a także formułowania 
wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody i 

społeczeństwa. Wychowania uczniów do 

właściwego odbioru i wykorzystania 

mediów, 

humaniści, nauczyciel 

informatyki, 

Wychowawcy 

4. Kształtowanie odpowiedzialności za swój 

rozwój i wychowywanie do przemyślanego 

podejmowania decyzji w życiu i 

kształcenia ustawicznego.   

 

1. Zajęcia z doradztwa zawodowego zgodnie 

z planem. 

2. Zachęcanie do udziału w zajęciach 

przygotowujących do egzaminów 

zewnętrznych  

3. Uczenie autoprezentacji. 

4. Rozmowy o planach uczniów w kwestii 

dalszej kariery szkolnej. 

5. Pokazywanie konsekwencji 

podejmowanych decyzji. 

6. Rozmowy na temat roli wykształcenia w 

życiu człowieka. 

7. Stwarzanie okazji do twórczego myślenia.  

Doradca zawodowy 

Wychowawcy 

Nauczyciele polskiego 

Wszyscy nauczyciele 

 

Klasy 7-8 

LO 

5. Kształtowanie prawidłowego obrazu 

własnej osoby. 

 

1. Zajęcia na temat poznania swoich zalet i 

wad, mocnych i słabych stron. Samoocena. 

2. Kształtowanie u uczniów poczucia własnej 

wartości. 

3. Pokazywanie czym jest samowychowanie. 

4.  Stwarzanie uczniom możliwości do 

wykorzystania swoim możliwości, 

zdolności. 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

psycholog szkolny 

Doradca zawodowy 

Klasy 1-8 

LO 

6. Współpraca z rodzicami 1. Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczo-profilaktycznym oraz 

innymi prawnymi aktami Szkoły.  

2. Precyzowanie stawianych uczniom 

wymagań, dotyczących pożądanych przez 

szkołę zachowań.  

3. Przekazanie rodzicom informacji na temat 

praw i obowiązków ucznia.   

Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele 

Klasy 1-8 

LO 
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4. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami 

tematów z zakresu wychowania 

adekwatnych do problemów klasowych. 

5. Badanie opinii rodziców odnośnie 

skuteczności realizowanych zadań 

edukacyjnych i wychowawczych w 

ramach ewaluacji pracy szkoły.  

6. Włączenie rodziców do pracy przy 

realizacji zamierzeń wychowawczych: -

udział rodziców w tworzeniu Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego, Statutu 

Szkoły i innych,  udział w uroczystościach 

i imprezach szkolnych, klasowych, 

współpraca z rodzicami w planowaniu 

działań wychowawczych oraz udział w 

rozwiązywaniu problemów dziecka, -

udział w drobnych remontach, upiększaniu 

klas, budynku itp.   

7. Przekazywanie rodzicom informacji na 

temat metod oddziaływań 

wychowawczych.  

8. Angażowanie rodziców do uczestnictwa i 

współorganizowania uroczystości i 

wyjazdów klasowych, szkolnych z 

uwzględnieniem zasad  reżimu sanitarnego 

zawartego w wytycznych MEN i GIS 

 

 

 

III. SFERA ROZWOJU UCZNIA- DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA 

 CEL SZCZEGÓŁOWY: KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROSPOŁECZNYCH 

 

Lp

. 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne Sposób realizacji Podmiot realizujący Poziom  

edukacyjny 

1. Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu 1. Przypominanie zasad dobrego wychowania . 

2. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym 
Wychowawcy, wszyscy Klasy 1-8 
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kultury osobistej.  

 

kulturę języka.  

3. Kształtowanie i utrwalanie postaw i gestów 

grzecznościowych oraz zasad kulturalnego 

zachowania. 

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności 

za własne słowa i czyny.  

5. Uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu 

poprzez korzystanie z oferty instytucji 

kulturalno-oświatowych: wystawy, 

spektakle, warsztaty, spotkania z pisarzami, 

konkursy, obchody Tygodnia Kultury 

Języka itp. w miarę możliwości sanitarnych. 

6. Systematyczna współpraca z Miejską 

Biblioteką Publiczną w Kielcach i  

Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w 

Kielcach i Wojewódzką Biblioteką 

Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach.  

nauczyciele, nauczyciele 

poloniści, bibliotekarz, 

pedagog, psycholog 

szkolny, opiekunowie kół 

zainteresowań 

LO 

2. Przeciwdziałanie przejawom 

niedostosowania społecznego. 

Przeciwdziałanie izolacji w grupie.  

1. Kształtowanie postawy asertywnej  , sztuki 

odmawiania. 

2. Kształtowanie     prawidłowych zachowań 

ucznia w grupie rówieśniczej. 

3. Uczenie odpowiedniego reagowania na 

różne trudne sytuacje     
4. Rozwijanie umiejętności aktywnego 

słuchania.                           

5. Uczenie umiejętności kulturalnego 

zabierania głosu.  

6. Zapoznawanie z zasadami negocjacji oraz 

mediacji i uczenie wykorzystywani ich w 

rozwiązywaniu sytuacji trudnych. 

7. Zajęcia na temat poznanie roli emocji                                  

w życiu człowieka. 

8. Uczenie kontroli emocji „trudnych”. 

9. Poznawanie zasad skutecznego radzenie 

sobie ze stresem, tremą . 

10. Realizacja programu autorskiego na temat 

umiejętności miękkich. 

Wychowawcy klas. 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Wszyscy nauczyciele 

Autor programu  

 

Klasy 1-8 

LO 

3. Uczenie zasad komunikacji interpersonalnej, 

rozwiązywania konfliktów. 

1. Wdrażanie do uważnego słuchania, 

rozmawiania, zawierania kompromisów -

zajęcia dla klas. 

2. Wykorzystanie zasad mediacji , negocjacji 

podczas rozwiązywania bieżących 

problemów. 

Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog szkolny 

1-8 

LO 
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3. Uczenie zachowań asertywnych, wyrabianie 

umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach 

trudnych 

4. Przekazywani zasad radzenia sobie z presją 

grupy. 

 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych 

potrzebnych w rozwoju młodego człowieka 

i osiągnięciu sukcesu . 

 

1. Ukazanie komunikacji międzyludzkiej jako 

niezbędnego elementu sukcesu. 

2. Omawianie  korzyści płynących z pracy 

zespołowej. 

3. Praca metoda projektów klasowych w 

dydaktyce i innych dziedzinach życia 

szkolnego np. wykonanie prac na rzecz klas 

szkoły podstawowej 

  

LO 

5. Przygotowanie uczniów do świadomego, 

aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i  rozwijanie właściwych 

postaw prospołecznych na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego. 

 

 

 
 

1. Zapoznanie uczniów z podstawowymi 

prawami i obowiązkami ucznia 

2. Zapoznanie uczniów z prawami ucznia, 

człowieka oraz omawianie bieżących spraw                  

w odniesieniu do ich respektowania. 

3. Poznawanie regulaminów szkoły i procedur 

zachowania się w sytuacjach trudnych. 

4. Skuteczne rozwiązywanie problemów 

wychowawczych (odwoływanie się do 

statutu, sytemu oceniania, ustalonych 

procedur) 

5. Stosowanie się ściśle do systemu nagród i 

kar. 

6. Zachęcanie uczniów do pomocy 

koleżeńskiej 

7. Działania rozwijające empatię, umiejętność 

podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i  potrzebującym np. 

poprzez akcje na rzecz potrzebujących, np. 

zaangażowanie się młodzieży w Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy  w miarę 

możliwości epidemiologicznych 

8. Uczenie sprawiedliwego i uczciwe ocenianie 

zachowania własnego i innych ludzi przy 

okazji sytuacji konfliktowych , 

Wychowawcy klas, 

wszyscy nauczyciele, 

nauczyciele wos -u, 

samorząd uczniowski 

pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 

 

Klasy 4-8  

LO 
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problematycznych. 

9. Uczenie sposobów pokonywania trudności i 

reagowania na sytuacje trudne podczas 

rozmów indywidualnych. 

10. Organizowanie akcji charytatywnych na 

rzecz domów opieki społecznej, domów 

dziecka, osób potrzebujących, schronisk dla 

zwierząt, instytucji charytatywnych i 

fundacji (Szlachetna Paczka, WOŚP i inne). 

6.   

  

Rozwijanie wrażliwości na problemy 

środowiska naturalnego. 

 

1. Przybliżenie uczniom problematyki 

konieczności ochrony środowiska 

naturalnego. 

2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i 

zachowań na stan środowiska naturalnego.  

3. Kształtowanie nawyku segregacji śmieci. 

4. Uwrażliwienie na związek degradacji 

środowiska ze zdrowiem człowieka.  

5. Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę 

ożywioną i nieożywioną.  

6. Udział w akcjach proekologicznych.   

7. Praca koła ekologicznego.  

8. Organizacja szkolnych konkursów 

ekologicznych . 

Nauczyciel przyrody, 

biologii, wychowawcy, 

wszyscy n-le. 

Klasy 1-8 

 

 

IV. SFERA ROZWOJU UCZNIA- DOJRZAŁOŚĆ DUCHOWA 

 CEL SZCZEGÓŁOWY:  WYCHOWANIE  DO  ŻYCIA  OPARTEGO  NA WARTOŚCIACH 

 

Lp. Zadania wychowawcze i profilaktyczne Sposób realizacji Podmiot realizujący Poziom  

edukacyjny 

1. Wspieranie uczniów w tworzeniu własnego 

systemu wartości.   

 

1. Systematyczne przekazywanie uczniom 

wiedzy na temat wartości, wzorców, postaw 

i autorytetów moralnych oraz ich roli i 

wpływie na życie człowieka. Kształtowanie  

umiejętność oceny i emocjonalnego 

Wszyscy nauczyciele 

Nauczyciele religii, WDŻ,      

j. polskiego,  przedmiotów 

Klasy 4-8  
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doświadczania pożądanych wartości oraz 

budowania własnego systemu wartości  np. 

poprzez przygotowane prezentacje czy 

przedstawienia teatralne, wskazywanie 

wzorców literatury, postaci historycznych 

czy postaci życia współczesnego. 

2. Przeprowadzenie  zajęć, pogadanek, analiz 

postaw, spotkań na temat uniwersalnych 

wartości duchowych takich  prawda, dobro, 

piękno, miłość.  

3. Kształtowanie odwagi cywilnej w 

reagowaniu na przejawy agresji, 

dyskryminacji, stereotypizacji i uprzedzeń 

oraz mowy nienawiści.  

4. Rozwijanie postawy akceptacji osób 

młodszych, słabszych we własnej rodzinie i 

społeczności szkolnej.  

5. Kształtowanie wartości rodzinnych.  

6.  Przeprowadzenie zajęć na temat wartości 

empatii w kontekście zrozumienia drugiego 

człowieka, pomocy mu, współpracy. 

7. Realizacja programu „Spójrz inaczej” w 

klasach 1 – 2 SP.  

artystycznych, 

wychowawcy, Samorząd 

Uczniowski, pedagog, 

psycholog szkolny. 

 

 

 

 

 

Klasy 1-8  

LO 

  

  

  

  

  

 

 

2. Wychowanie patriotyczne kształtowanie 

postawy patriotycznej, poczucia 

przynależności do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej, 

kultywowania tradycji 

   

1. Przypominanie zasad kulturalne zachowanie 

się w miejscach Pamięci Narodowej, w 

czasie uroczystości szkolnych, w kościele i 

na cmentarzu  

2. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt 

szkolnych, akademii.   

3. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o 

pamiątki po Nim.  

4. Znajomość słów i melodii hymnu 

narodowego  

5. Organizacja i aktywny udział w 

uroczystościach o charakterze rocznicowym 

i patriotycznym, opieka nad miejscami 

pamięci narodowej, pamięć o poległych w 

czasie II wojny światowej.  

6. Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej- 

udział w wystawach, konkursach itp.   

7. Obchody świąt narodowych i szkolnych.   

8. Pogadanki na temat roli pieśni 

Nauczyciele muzyki, 

historii, WOS, 

wychowawcy. 

Klasy 1-8  

LO 
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patriotycznych w historii narodu polskiego 

oraz nauka pieśni legionowych, wojennych, 

wojskowych, partyzanckich itd.  

 

 

3. Poszanowanie historii i kultury regionu- moja 

mała Ojczyzna 

1. Poznanie historii regionu oraz legend 

związanych z Kielcami i Górami 

Świętokrzyskimi. Współpraca z Muzeum 

Historii Kielc. 

2. Analiza nazewnictwa regionu: nazwy 

miejscowości, dzielnic ulic.  

3. Poznawanie folkloru świętokrzyskiego- 

muzyki, pieśni i tańców ludowych, 

obyczajów, ozdób, strojów itp. poprzez 

współpracę z regionalnymi ośrodkami 

kultury.  

4. Współpraca z Centrum Tradycji i Turystyki 

Gór Świętokrzyskich – poznawanie 

słowiańskich podań i legend.  

5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych i 

przedmiotowych po mieście i regionie 

świętokrzyskim, wyjść do muzeów, 

skansenów, rajdów np. Rajd „Społecznej” 

na Św. Krzyż.  

Wychowawcy, 

nauczyciele historii, WOS,   

j. polskiego, muzyki. 

Klasy 1-8 

4.  Kształtowanie tożsamość narodowej w 

kontekście przynależności do Wspólnoty 

Europejskiej. 

1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.  

2. Zachowanie tożsamości narodowej we 

wspólnocie. Wychowanie w duchu 

tolerancji.   

3. Poznanie krajów Unii Europejskiej. 

4. Poznanie hymnu Unii Europejskiej w j. 

polskim i j. niemieckim.  

5. Edukacja Globalna- organizacja Dni 

Języków Obcych. 

Wychowawcy, 

nauczyciele  historii, 

muzyki,  j. polskiego, 

języków obcych. 

 

Klasy 1-8 

5. Kultywowanie istniejących tradycji i 

obyczajów szkoły. 

1. Przybliżenie uczniom sylwetki Mikołaja 

Reja oraz innych sławnych ludzi, dumnych 

ze swego kraju, miasta, szkoły.   

2. Przypominanie o przestrzeganie przepisów 

dotyczących noszenia stroju galowego.   

3. Reprezentowanie szkoły na forum 

środowiska poprzez udział uczniów w 

akcjach, eventach, projektach, konkursach 

itp. w miarę rozwoju sytuacji 

epidemiologicznej i obowiązujących 

przepisów sanitarnych. 

4. Organizowanie ślubowania uczniów klas 

Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele, Samorząd 

Uczniowski 

Klasy 1-8 

LO 
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pierwszych. 

6. Organizowanie różnych uroczystości 

szkolnych i klasowych z dostosowaniem do 

reżimu sanitarnego.  

7. Obchody z okazji świąt narodowych z 

dostosowaniem do reżimu sanitarnego. 

8. Udziału w premierach Teatru Muzycznego 

Roma w Warszawie lub innych ośrodków 

kultury. 

9. Wycieczki  turystyczno- krajoznawcze,  

przedmiotowe, integracyjne.  
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EWALUACJA  

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje  wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi 

taka potrzeba). Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.   

Narzędzia możliwe do wykorzystania przy ewaluacji programu:   

 sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas;  

  ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;  

 ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy oraz 

kwestionariusz ankiety pozwalający ewaluować sylwetkę absolwenta naszej szkoły;  

  ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego                      

i ewentualnej jego modyfikacji; 

  analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga i psychologa szkolnego, 

na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.  

 analiza dokumentów;  

  obserwacje;  

 wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami.   

  

USTALENIA KOŃCOWE  

 Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.  Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością 

jego realizacji. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespoły Szkół Społecznych jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.  Program ten 

podlega monitorowaniu i ewaluacji.   

 

 


