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Główne zagadnienia do pracy wychowawczej w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

 

1. Zdrowie – edukacja prozdrowotna. 

2. Bezpieczeństwo – bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe. 

3. Relacje – kształtowanie odpowiednich postaw społecznych. 

4. Kultura – świadomość i ekspresja. 

 

 

 

 

 

 

Program został opracowany przez: 

psychologa szkolnego Emilię Zyskowską,  

pedagoga szkolnego Barbarę Możdżan  

i szkolny zespół wychowawczy. 

 

 

 

 

 

 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły: 

- zaakceptowany przez Samorząd Szkolny 14 września 2021 roku 

- zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 14 września 2021 roku 

- zatwierdzony przez Radę Rodziców 15 września 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Edukacja zdrowotna 

 

 
ZADANIA DO 

REALIZACJI 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

 

Zadanie 1 
Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

symptomów zagrożenia 

dla zdrowia fizycznego 

i psychicznego. 

Profilaktyka zachowań 

ryzykownych. 

 

1. Monitorowanie 

stanu  zdrowia uczniów oraz 

uwrażliwianie ich 

na przestrzeganie procedury 

bezpieczeństwa. Rozpoznanie 

doznanych trudnych przeżyć 

w związku z pandemią. 

 

wychowawcy klas, 

zespół nauczycieli 

i specjalistów, 

pielęgniarka szkolna 

 

na 

bieżąco 

 

2. Przeprowadzanie akcji 

informacyjnych dotyczących 

znaczenia stanu zdrowia 

psychicznego dla dobrego 

samopoczucia. Reagowanie 

na przejawy trudności 

emocjonalnych. 

 

wychowawcy klas,  

psycholog, pedagog 

 

na 

bieżąco 

 

3. Budowanie i 

odbudowywanie relacji w 

klasie oraz klimatu 

bezpieczeństwa dla wyrażania 

własnych emocji. 

wychowawcy klas,  

psycholog, pedagog 

 

na 

bieżąco 

4. Prowadzenie lekcji  

i działań profilaktycznych 

dotyczących szkodliwości 

palenia tytoniu, spożywania 

alkoholu oraz stosowania 

środków psychoaktywnych. 

 

wychowawcy klas,  

psycholog, pedagog 

 

na 

bieżąco 

 

5. Motywowanie  młodzieży  

do aktywności fizycznej. 

nauczyciele wf-u, 

wychowawcy klas, 

psycholog, pedagog 

na 

bieżąco 

 

6. Prowadzenie akcji 

informacyjnych i kampanii 

profilaktycznych  

 zapobiegających 

uzależnieniom. 

 

zespół nauczycieli, 

wychowawcy klas,  

psycholog, pedagog 

na 

bieżąco 

 



7. Promowanie osiągnięć 

uczniów uprawiających różne 

dyscypliny sportowe poza 

terenem szkoły. 

 

nauczyciele wf-u, 

wychowawcy klas, 

psycholog, pedagog 

 

na 

bieżąco 

 

8. Propagowanie zdrowego 

stylu życia - odżywiania się 
i sposobów aktywnego 

spędzania wolnego czasu. 

 

zespół nauczycieli 

 

na 

bieżąco 

 

Zadanie 2  

Nabywanie 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem. 

1. Prowadzenie zajęć 

i pogadanek na temat   

stresu. 

 

zespół nauczycieli, 

psycholog, pedagog 

 

na 

bieżąco 

2. Uczenie technik  i 

sposobów radzenia sobie ze 

stresem.  

 

zespół nauczycieli, 

wychowawcy klas, 

psycholog, pedagog 

na 

bieżąco 

 

Zadanie 3 
Doskonalenie 

umiejętności 

organizowania zajęć 

własnych oraz 

prawidłowego 

zarządzania czasem. 

 

1. Przeprowadzanie zajęć 

dotyczących sposobów 

planowania czasu własnego. 

 

zespół nauczycieli, 

pedagog, psycholog  

 

na 

bieżąco 

 

2. Prezentacja technik uczenia 

się oraz metod i sposobów 

zapamiętywania. 

 

zespół nauczycieli, 

pedagog, psycholog 

 

na 

bieżąco 

 

3. Przeprowadzenie zajęć 

dotyczących sposobów 

motywacji do nauki. 

zespół nauczycieli,  

psycholog, pedagog 

 

na 

bieżąco 

4. Pokazywanie możliwości 

efektywnego wykorzystania 

różnych źródeł informacji 

(Internetu, nowoczesnych 

technologii, zasobów 

biblioteki, mediów). 

 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

bibliotekarze 

 

na 

bieżąco 

 

Zadanie 4 
Rozwijanie postawy 

proaktywnej, w której 

uczeń przejmuje 

inicjatywę, ale 

też odpowiedzialność 

za swoje działania. 

 

1. Dyskusje i pogadanki 

na temat wzorców 

osobowości oraz świadomych 

wyborów. 

 

psycholog, pedagog 

wychowawcy klas,  

 

 

na 

bieżąco 

 

2. Zachęcanie uczniów do 

prezentowania otwartej 

postawy koleżeńskiej, 

dostrzegania trudności innych 

osób, chęci pomocy. 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów  

 

na 

bieżąco 

 

  



 

Efekty działań wychowawczych: 

Uczeń: 

 bierze odpowiedzialność za samorozwój oraz własne życie i zdrowie  

 dostrzega potrzeby innych, jest empatyczny, potrafi współpracować i dochodzić 

do kompromisu w grupie 

 nabywa umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych 

 rozwija umiejętności psychospołeczne  

 ma poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich wad i zalet 

 dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie jego osobowości i drogi życiowej, 

potrafi  

to prawidłowo ocenić 

 rozumie potrzebę krytycznej oceny wzorców kreowanych przez rówieśników, grupy 

nieformalne, środki masowego przekazu 

  



2. Bezpieczeństwo – bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe  
 

 
ZADANIA DO 

REALIZACJI 
 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

Zadanie 1  
Rozpoznawanie 

zagrożeń wewnętrznych 

i zewnętrznych dla 

bezpieczeństwa 

fizycznego. Rozwijanie 

umiejętności radzenia 

sobie z danym 

zagrożeniem. 

 

 

1. Zapoznawanie 

i utrwalanie procedur 

postępowania w sytuacji 

zagrożenia. 

 

dyrektor szkoły, zespół 

nauczycieli 

 

IX 2021 

 

2. Diagnozowanie 

czynników ryzyka 

występujących w szkole oraz 

identyfikowanie zasobów 

umożliwiających 

prowadzenie efektywnych 

działań dydaktycznych, 

wychowawczych 

i profilaktycznych. 

 

wychowawcy klas, 

zespół nauczycieli, 

pedagog, psycholog 

 

na 

bieżąco 

 

Zadanie 2 

Utrwalanie informacji  

o bezpiecznych 

zachowaniach podczas 

korzystania z zasobów 

Internetu oraz metodach 

przeciwdziałania 

cyberprzemocy oraz  

e-uzależnieniom. 

 

 

 

 

1. Prowadzenie 

tematycznych zajęć 

prewencyjnych  

na lekcjach 

wychowawczych  

i przedmiotowych 

o zagrożeniach 

internetowych. 

 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele informatyki 

 

na 

bieżąco 

 

2. Włączenie młodzieży  

do udziału w kampaniach 

społecznych dotyczących  

e-uzależnień, e-zagrożeń, 

sekstingu,. 

 

wychowawcy klas, 

psycholog,  pedagog 

 

na 

bieżąco 

 

3. Organizowanie akcji 

plakatowych  

i informacyjnych  

o bezpieczeństwie 

cyfrowym. 

zespół  nauczycieli, 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy klas 

 

 

na 

bieżąco 

 

Efekty działań wychowawczych 

Uczeń: 

 posiada rzetelną wiedzę o zagrożeniach cywilizacyjnych 

 potrafi zająć właściwe postawy wobec zagrożeń cywilizacyjnych  

 reaguje w sposób odpowiedzialny w sytuacji zagrożenia 

 korzysta świadomie z zasobów sieci 

  



 

3. Relacje - kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych 

 

 
ZADANIA DO 

REALIZACJI 
 

 
FORMY REALIZACJI 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 

Zadanie 1  

Budowanie w 

szkole klimatu 

umożliwiającego 

efektywne uczenie 

się. 

 

 

 

 

 

 

1. Wypracowywanie  

oraz przestrzeganie 

przyjętych  norm i zasad 

współżycia w społeczności 

szkolnej: 

- otaczanie szacunkiem 

patrona szkoły, 

-przestrzeganie  regulaminów 

pracowni przedmiotowych, 

wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania, statutu szkoły. 

 

wychowawcy klas, 

dyrektor szkoły, 

pedagog, psycholog, 

opiekun samorządu 

szkolnego 

 

na bieżąco 

 

 

2. Integracja klas pierwszych. 

 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

opiekun samorządu 

szkolnego 

IX 2021 

 

Zadanie 2 
Motywowanie  

do różnych form 

aktywności 

 

 

1. Rozbudzanie różnorodnych 

zainteresowań uczniów.  

wychowawcy klas, 

zespół nauczycieli, 

pedagog, psycholog  

 

na bieżąco 

 

2. Aktywizowanie uczniów 

do czynnego uczestnictwa  

w lekcjach ( przygotowanie 

referatów, projektów, 

albumów, plakatów, tematów 

lekcji). 

wychowawcy klas, 

zespół nauczycieli, 

pedagog, psycholog 

 

na bieżąco 

3. Angażowanie uczniów  

do udziału w konkursach, 

olimpiadach i zawodach 

szkolnych  

i pozaszkolnych. 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotowi, pedagog, 

psycholog 

 

na bieżąco 

 

4. Ekspresja teatralna, 

literacka, muzyczna, 

sportowa uczniów. 

koło teatralne, 

nauczyciele 

prowadzący formy 

ekspresji 

na bieżąco 



Zadanie 3 

Kształtowanie 

prospołecznych 

postaw 

i rozwijanie 

pozytywnego 

systemu wartości 

w klasie  

i szkole. 

 

1. Propagowanie norm 

kulturalnego zachowania  

i estetycznego wyglądu 

własnego. 

 

wychowawcy klas, 

zespół nauczycieli, 

pedagog, psycholog 

dyrektor szkoły 

 

na bieżąco 

 

2. Aktywny udział 

w działaniach wolontariatu 

szkolnego. 

 

opiekun szkolnego 

wolontariatu, 

wychowawcy klas,  

nauczyciele 

przedmiotowi,  opiekun 

samorządu szkolnego 

na bieżąco 

 

3. Włączanie się w obchody 

świąt narodowych. 

koło teatralne 

opiekun pocztu 

sztandarowego 

zgodnie 

z kalendarzem 

szkolnym 

 

4. Tworzenie 

okolicznościowych wystaw, 

gazetek, konkursów, 

prezentacji. 

 

nauczyciele 

przedmiotowi,  

wychowawcy klas, 

bibliotekarze, zespół 

nauczycieli, pedagog, 

psycholog 

 

na bieżąco 

 

Zadanie 4. 
Wzmocnienie 

świadomości 

ekologicznej. 

Rozwijanie 

postawy 

odpowiedzialności 

za środowisko 

naturalne. 

1. Przeprowadzenie 

pogadanek na temat 

współczesnych zagrożeń dla 

środowiska. 

nauczyciele biologii 

 

wg potrzeb 

 

2. Aktywność wytwórcza 

uczniów: dyskusje, referaty, 

akcje informacyjne, udział 

w konkursach. 

nauczyciele biologii, 

wychowawcy klas, 

samorząd uczniowski 

 

wg potrzeb 

Zadanie 5 
Kształtowanie 

umiejętności 

wyrażania emocji 

oraz ich 

rozumienia. 

1. Uczenie właściwych 

sposobów radzenia sobie 

z emocjami i ich 

kontrolowania. 

 

wychowawcy klas, 

zespół nauczycieli, 

pedagog, psycholog 

 

wg potrzeb 

 

2. Kształtowanie postaw 

tolerancji i asertywności 

wobec zachowań innych - 

przeprowadzanie spotkań 

i pogadanek na temat różnego 

sposobu wyrażania emocji 

i prezentowania zachowań 

społecznych 

wychowawcy klas, 

zespół nauczycieli, 

pedagog, psycholog 

 

wg potrzeb 

 



Efekty działań wychowawczych:  

Uczeń 

 szanuje inne osoby  

 włącza się w działania szkoły 

 zachowuje się kulturalnie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

 zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego rozwoju  

i osiągania sukcesów w nauce 

 prezentuje postawę dialogu i dostrzega potrzeby innych 

 jest tolerancyjny i asertywny 

  



4.  Kultura – świadomość i ekspresja 

 

 
ZADANIA DO 

REALIZACJI 
 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

TERMIN 
 

Zadanie 1  
Rozwijanie postaw 

kształtujących życie 

kulturalne. 
 

1. Popularyzowanie 

kultury i sztuki poprzez 

organizowanie wyjść 

do teatru, muzeum, opery 

stwarzanie możliwości 

udziału w wystawach, 

plenerach, pokazach. 

 

zespół nauczycieli, 

wychowawcy klas, 

dyrektor szkoły 

 

na bieżąco 

 

2. Organizowanie spotkań 

tematycznych z ludźmi 

świata sztuki, kultury 

i  nauki. 

 

wychowawcy klas, 

opiekun samorządu 

szkolnego, dyrektor 

szkoły, zespół 

nauczycieli 

 

na bieżąco 

 

 

3. Organizowanie akcji 

informacyjnych 

(plakatowych, 

wystawienniczych) 

zachęcających do czytania 

książek. 

 

bibliotekarze, 

wychowawcy klas, 

zespół nauczycieli 

przedmiotów 

humanistycznych 

 

na bieżąco 

 

Zadanie 2 
Wzmacnianie 

poczucia 

tożsamości 

narodowej, 

etnicznej i 

regionalnej, 

przywiązania do 

historii i tradycji 

narodowych.  

1. Włączenie się 

w organizację uroczystości 

szkolnych i regionalnych. 

 

wychowawcy klas, 

dyrektor szkoły, opiekun 

pocztu sztandarowego 

 

zgodnie 

z kalendarzem 

szkolnym 

2. Poznawanie historii 

regionu. 

wychowawcy klas,  

zespół nauczycieli 

na bieżąco 

3.  Uczestniczenie 

w obchodach świąt 

państwowych. 

 

wychowawcy klas, 

dyrektor szkoły, opiekun 

pocztu sztandarowego 

 

zgodnie 

z kalendarzem 

szkolnym 

Zadanie 3 

Rozwijanie wiedzy 

na temat innych 

kultur, narodowości 

i ich dorobku. 

 

1. Zorganizowanie Dnia 

Języków Obcych 

 

nauczyciele języków 

obcych 

zgodnie 

z kalendarzem 

szkolnym 

 

 

  



 

Efekty działań wychowawczych 

Uczeń: 

 świadomie korzysta z zasobów kultury 

 wykazuje szacunek do historii i symboli narodowych i regionalnych oraz wie, jak się wobec 

nich zachować 

 jest tolerancyjny dla wielokulturowości 
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