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Podstawa prawna 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 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 z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 

120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze 

zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 

r. poz. 1446 ze zm.). 

 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 

203. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.zmieniające rozporządzenie 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 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
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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. z 2017 r. poz. 356). 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4. 

 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. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny - zbiór zaleceń uwzględniający 

sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

 Statut  Szkoły. 

Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 

w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

 Koncepcję Pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, 

 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i 

Samorząd Uczniowski. Został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa na podstawie diagnozy potrzeb i 

problemów występujących w środowisku szkolnym. 

  



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH NR 3  IM.  STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH 

Strona 4 z 47 
 

Wstęp 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach  w skład, którego 

wchodzi Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,  VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Branżowa Szkoła I 

stopnia  z  Oddziałami Integracyjnymi opiera się na zasadach oraz hierarchii wartości przyjętych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i 

Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. 

  Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, zgodnie z jego założeniami, ma doprowadzić do aktywnego rozwoju 

wszystkich sfer osobowości uczniów (fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej) i umożliwić im osiągnięcie sukcesu.  

Proces wychowania i wspierania rozwoju jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży. 

Systemowe podejście do profilaktyki, uwzględniające środowisko, w którym przebywa dziecko, jest związane z czynnikami ryzyka i czynnikami 

chroniącymi. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Zespołu, statutami szkół wchodzących w jego 

skład, Koncepcją Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz szkolnym zestawem programów nauczania. Określają one sposób 

realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne, skierowane do uczniów, 

rodziców lub opiekunów prawnych i nauczycieli. 

Program przeznaczony jest do realizacji przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, wychowawców klas podczas zajęć z wychowawcą, 

pedagoga, psychologa, pielęgniarkę szkolną i pozostałych pracowników Zespołu. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został 

opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

1. Wyników ewaluacji, 

2. Wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Zespołu, 

3. Wniosków i analiz z pracy pedagoga szkolnego i psychologa, zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych, 

4. Analizy frekwencji, 
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5. Spostrzeżeń oraz wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, czynników ryzyka i czynników chroniących, 

dotyczących uczniów Zespołu, 

6. Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach,   

7. Wniosków i analiz wynikających z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i nauczycieli, 

8. Treści zawartych w podstawach programowych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. 

 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

1. Powszechną znajomość założeń Programu – przez uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych i wszystkich pracowników Zespołu, 

2. Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w Programie, 

3. Respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor, Grono Pedagogiczne, 

Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski), 

4. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły, 

5. Współodpowiedzialność za efekty realizacji Programu. 

 

Misja Szkoły 

Jesteśmy placówką o bardzo szerokim wachlarzu edukacyjnym wychodzącym naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodzieży, a także 

zmieniającemu się rynkowi pracy. Nadrzędnym celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości, zainteresowań i talentów naszych 

uczniów na drodze pracy pedagogicznej i wychowawczej. 
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Kształcimy na poziomie technikum, liceum ogólnokształcącego oraz szkoły branżowej.  W instytucji znajdują się również oddziały 

integracyjne, co daje szansę osobom niepełnosprawnym, pomaga adaptować się im w społeczeństwie i odnieść sukcesy zawodowe na miarę 

indywidualnych możliwości. Pragniemy nie tylko kształcić, ale również rozbudzać u młodzieży świadomość ich własnego potencjału  

i przygotowywać do dojrzałego wyboru drogi życiowej. 

Sylwetka absolwenta naszej szkoły to świadome, planowe i systemowo przedsięwzięte działania tak, aby potrafił on umiejętnie godzić: 

dobro własne z dobrem innych, odpowiedzialność za swoje czyny z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych. Każdy 

uczeń postrzegany jest indywidualnie; staramy się nie tylko wymagać, ale również wspierać naszych wychowanków, twórczo rozwijać ich 

talenty i pasje. Pragniemy przekazywać umiejętności potrzebne w życiu takie jak empatia, współpraca, asertywność, znajomość języków obcych, 

technologii informacyjnych, wspierać i kształtować inteligencję społeczną i emocjonalną, wrażliwość oraz otwartość na inne kultury. 

Wspólnie tworzymy szkołę bezpieczną i przyjazną uczniom, otwartą na zmiany i nowoczesną zarówno pod względem zasobów 

dydaktycznych, jak i myślenia o nauczaniu. 

Uczniowie, inspirowani przez pedagogów tworzą społeczność, w której kształcą się, szanują prawa innych, dojrzewają i wybierają własne 

drogi życiowe; mają wspólny cel: zmierzyć się z wyzwaniami zawodowymi, zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na odniesienie 

sukcesu, mimo że czasem wiąże się to z ogromnym trudem i przekroczeniem wielu własnych ograniczeń. 

 

Wizerunek absolwenta 

planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, posiada wysoki zasób wiedzy pozwalający na kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy 

zawodowej;  

 aktywnie uczestniczy w każdej formie kształcenia; 

 sprawnie wykorzystuje narzędzia edukacji cyfrowej i stacjonarnej;  

 rozwija swoje talenty, realizuje pasje życiowe, planuje karierę; 
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 jest profesjonalistą w swoim zawodzie; 

 jest przygotowany do samokształcenia, ma ukształtowane zainteresowania; 

 posługuje się nowoczesnymi technikami informacyjnymi, wykorzystuje różnorodne źródła informacji, zdobytą wiedzę i umiejętności 

praktycznie stosuje w życiu; 

 efektywnie współdziała w zespole, umie budować więzi międzyludzkie, podejmować indywidualne i grupowe decyzje, potrafi 

skutecznie działać na gruncie obowiązujących norm i zasad społecznych;  

 rozwija swoją osobowość, szuka sposobu dojścia do celu, wytrwale do niego dąży, z pokorą znosi porażki, odważnie przyjmuje 

zmiany, jest skłonny do podejmowania wyzwań i ryzyka, umie rozwiązywać problemy;  

 dokonuje świadomego wyboru światopoglądu, wartości, zna kodeks etyczny i moralny, stosuje jego zasady w życiu;   

 wykazuje zdolność dostrzegania potrzeb innych, potrafi okazać pomoc potrzebującym, zachowuje postawę tolerancji i akceptacji 

wobec osób niepełnosprawnych;  

 wykazuje właściwą postawę patriotyczną, poczucie przynależności do społeczności lokalnej i regionalnej, narodu;  

  ma świadomość praw i obowiązków obywatelskich;  

 okazuje szacunek dla godła i hymnu państwowego właściwym zachowaniem podczas uroczystości szkolnych i państwowych;  

 prowadzi i upowszechnia zdrowy styl życia, prowadzi profilaktykę prozdrowotną, dostrzega potrzebę dbałości o kondycją fizyczną;  

 jest świadomym odbiorcą dzieł kultury i sztuki;   

 umie rozpoznawać wartości moralne, hierarchizować je oraz dokonywać odpowiednich wyborów;  
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Cele ogólne Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

Działalność wychowawcza Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach  jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem, 

procesem dydaktyczno-wychowawczym, realizowanym przez wszystkich nauczycieli, za pośrednictwem wszystkich zajęć edukacyjnych i 

pozalekcyjnych, w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Zadaniem Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest 

„wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”: 

 

1. Sfera intelektualna  

Cel ogólny: zdobywanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności; rozwijanie przekonania, że nauka jest wartością; poprawa frekwencji uczniów na 

zajęciach lekcyjnych. 

Uczeń:  

- poszerza swoją wiedzę poprzez systematyczną naukę na lekcjach i w domu,  

- szuka i korzysta z różnorodnych źródeł informacji,  

- stosuje wiedzę i umiejętności w życiu codziennym,  

- rozpoznaje swoje uzdolnienia i pracuje nad ich rozwojem,  

- wykorzystuje możliwości rozwoju zainteresowań i umiejętności stwarzane przez szkołę,  

- swobodnie wypowiada się w określonych tematach,  

- aktywnie uczestniczy w procesie uczenia,  

- wytrwale dąży do osiągnięcia wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości,  

- uczestniczy w konkursach i olimpiadach wiedzy i umiejętności.  
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2. Sfera społeczna  

Cel ogólny: kształtowanie właściwych nawyków społecznego współżycia  

Uczeń:  

- prezentuje wysoką kulturę osobistą,  

- przestrzega norm szkolnych i zasad zachowania w grupie,  

- zachowuje się stosownie w miejscach użyteczności publicznych,  

- nie krzywdzi innych,  

- potrafi krytycznie ocenić zachowanie swoje i innych,  

- jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi i pomaga im na miarę swoich możliwości,  

- zna swoje prawa i obowiązki,  

- szanuje pracę innych oraz wspólne dobro materialne,  

- potrafi rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy,  

- zna swoje mocne strony,  

- potrafi nawiązywać relacje z ludźmi zgodnie z zasadami komunikacji, 

- potrafi kreować postawy prospołeczne w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19). 

3. Sfera emocjonalna  

Cel ogólny: kształtowanie inteligencji emocjonalnej  

Uczeń:  

- rozpoznaje swoje emocje i emocje innych ludzi,  

- wie, że ma prawo do przeżywania wszystkich emocji, ale nie ma prawa krzywdzić i ranić innych,  

- potrafi radzić sobie z emocjami bez używania agresji i autoagresji,  
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- potrafi wyrażać swoje emocje bez używania agresji i przemocy,  

- potrafi cieszyć się z sukcesów innych i radzić sobie z porażką,  

- bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie,  

- jest stabilny emocjonalnie, 

- jest ukierunkowany na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienia znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia, rozwijania poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. 

rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

4. Sfera fizyczna   

Cel ogólny: kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, rozwijanie przekonania, że człowiek jest integralną całością  

Uczeń:  

- zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania się,  

- rozpoznaje zagrożenia dla swojego zdrowia i życia, w tym związane z używaniem substancji psychoaktywnych, stosowaniem niewłaściwych 

diet,  

- w świadomy sposób korzysta z zasobów Internetu,  

- potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo,  

- wie, że życie jest wartością nadrzędną,  

- korzysta z ofert zajęć sportowych lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

- stosuje w swym postępowaniu zasady proekologiczne, 

- wie, w jaki sposób może chronić środowisko naturalne, 

- zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w 

zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. 
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5. Sfera duchowa  

Cel ogólny: upowszechnianie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości; rozwój uczuć patriotycznych  

Uczeń:  

- ma jasno sprecyzowaną hierarchię wartości,  

- zna dorobek kultury lokalnego środowiska,  

- jest zdolny do empatycznego kontaktu z drugim człowiekiem,  

- zna i szanuje symbole religijne i państwowe,  

- prezentuje właściwą postawę na uroczystościach, którym towarzyszy sztandar szkolny (ceremoniał szkolny),  

- zna i stosuje normy moralne: mówi prawdę, jest uczciwy,  

- odróżnia czyny dobre od złych,  

- reaguje na krzywdę ludzką.  

Zadania profilaktyczne i wychowawcze społeczności szkolnej 

1. Dyrektor szkoły:  

• 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,  
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• stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 

innowacyjnej szkoły,  

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji 

zadań,  

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,  

• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

 

2. Rada pedagogiczna:  

• 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 szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,  

• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  

 

3. Nauczyciele:  

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego,  

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,  

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,  

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,  



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH NR 3  IM.  STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH 

Strona 13 z 47 
 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,  

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,  

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,  

 

4. Wychowawcy klas:  

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,  

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,  

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 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 z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,  

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,  

• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,  

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem /psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami 

pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,  

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,  

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,  

• 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.  
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5. Zespół wychowawców:  

• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasady współpracy z instytucjami i 

osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen 

zachowania i innych,  

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,  

• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,  

• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,  

• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.  

 

6. Pedagog szkolny/psycholog:  

• diagnozuje środowisko wychowawcze,  

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich formach,  

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,  

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,  

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,  

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym 

w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

• współpracuje z wychowawcami i Radą pedagogiczną w zakresie udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspiera 

nauczycieli w pracy wychowawczo-dydaktycznej.  
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7. Rodzice:  

• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,  

• 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,  

• rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.  

 

8. 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,  

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,  

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,  

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,  

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

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  
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Kalendarz uroczystości szkolnych  

Tradycje, święta i uroczystości – będąc „pamięcią kultury” – stanowią odwołanie do wielowiekowej tradycji człowieka, są ważne dla poczucia 

tożsamości, przez co stwarzają nieograniczone możliwości wychowawcze. Założenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

uwzględniają ich doniosłą rolę, wykorzystując je do kształtowania postaw, umiejętności, integracji środowiska, rozbudzania zainteresowań, 

odkrywania nowych możliwości. Wiele lat funkcjonowania szkoły to mnóstwo okazji do podejmowania wielu inicjatyw, organizowanie 

różnorodnych imprez, tworzących niepowtarzalny klimat szkoły. Wpisały się one w kalendarz jako tradycje: 

 ślubowanie klas pierwszych, 

 wycieczki integracyjne klas, 

 otrzęsiny klas pierwszych, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Narodowe Święto Niepodległości, 

 konkursy: przedmiotowe, zawody sportowe i inne, 

 wigilia szkolna, 

 Szlachetna paczka, udział w WOŚP, 

 studniówka, 

 Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych, 

 Dzień Otwarty Szkoły, 

 Mistrzostwa Młodych Kelnerów, 

 Dzień Ziemi, 

 pielgrzymka klas maturalnych na Jasną Górę, 

 pożegnanie abiturientów, 
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 szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

 Dzień Patrona, 

 Dzień Sportu, 

 wystawy tematyczne 

Ceremoniał i tradycje naszej szkoły tworzą: 

 uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

 pieśń szkoły, 

  logo szkoły, 

 kronika szkoły, Złota Księga Absolwentów, 

 system nagród i wyróżnień dla najlepszych uczniów w różnych dziedzinach nauki i wychowania. 
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Szczegółowy harmonogram działań wychowawczo - profilaktycznych 

 

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych 

Lp. Zadania Sposób realizacji Sfera 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 
1. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

właściwą postawę i 

realizację  obowiązków 

szkolnych 

1. Promowanie zasad  dobrego wychowania; 

2. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów na 

zajęciach szkolnych (procedury). Bieżące rozliczenie 

frekwencji uczniów; 

3. Ograniczenie absencji, spóźnień na lekcje, 

egzekwowanie usprawiedliwień nieobecności  

i spóźnień na zajęciach szkolnych, praktyce 

zawodowej i praktycznej nauce zawodu; 

4. Systematyczne kontakty wychowawców z rodzicami; 

5. Objęcie większą opieką wychowawczą uczniów 

mających kłopoty z realizacją obowiązków 

szkolnych; 

6. Informowanie samorządów o niewypełnianiu przez 

uczniów obowiązku  nauki; 

7. Konsultacje nauczycieli i uczniów z psychologiem  

i pedagogiem szkolnym; 

8. Prowadzenie „Złotej Księgi Absolwentów”; 

9. Wprowadzanie listów gratulacyjnych dla rodziców 

uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce  

i swoją postawą dają przykład do naśladowania 

swoim rówieśnikom; 

10. Opracowanie tematów GDDW dla 

poszczególnych poziomów klasowych. 

Duchowa, 

intelektualna 

 

 

Intelektualna 

 

 

Intelektualna 

 

Społeczna 

 

Społeczna 

Społeczna, 

emocjonalna 

Intelektualna 

 

Intelektualna 

 

Intelektualna 

 

 

 
 
 

Wszyscy nauczyciele 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

 

Wychowawcy, 

pedagog i psycholog 

Pedagog i psycholog 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wyznaczony 

nauczyciel 

Wychowawcy 

Cały rok 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

Cały rok 

 

Czerwiec 

 

Czerwiec 
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2. Szerzenie wśród 

młodzieży znajomości 

prawa i wyrabianie 

nawyku 

poszanowania go 

 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami regulującymi 

pracę szkoły (Statut Szkoły, WSO, Szkolny Program 

Wychowawczo - Profilaktyczny, Koncepcja pracy 

Szkoły, Regulamin BHP pracowni przedmiotowych, 

procedury i regulaminy związane z pandemią 

COVID - 19); 

2. Poinformowanie uczniów o roli, zadaniach, zakresie 

czynności Rzecznika Praw Ucznia, pedagoga 

szkolnego, psychologa szkolnego, Opiekuna 

Samorządu Szkolnego oraz pielęgniarki szkolnej; 

3. Zapoznanie uczniów liceum ogólnokształcącego  

i technikum z założeniami egzaminu maturalnego; 

4. Omówienie standardów i zasad przeprowadzania 

zewnętrznego egzaminu maturalnego w klasach 

liceum i technikum oraz potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w klasach technikum  

i branżowej szkoły I stopnia;  

5. Analiza egzaminów zewnętrznych przez zespoły 

przedmiotowe; 

6. Opracowanie przez nauczycieli planu pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, 

uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu 

klasowego i potrzeby uczniów; 

7. Przygotowanie przez Zespół Wychowawczy analizy 

i sprawozdania w zakresie działalności 

wychowawczej i profilaktycznej szkoły. 

 

 
Intelektualna, 

społeczna 

 

 

 

 

Społeczna 

 

 

 

Intelektualna 

 

 

Intelektualna 

 

 

 

Intelektualna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

 

Intelektualna, 

emocjonalna, 

społeczna, 

duchowa, 

fizyczna 

 
Wychowawcy 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy, 

dyrekcja 

 

Dyrekcja  

Wychowawcy, 

nauczyciele  

 

Dyrekcja, nauczyciele 

zespołów 

przedmiotowych, 

wychowawcy 

 

 

Zespół Wychowawczy 

 

 

 

 

 

 

 
Wrzesień 

 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec I i II 

sem. 
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3 Kształtowanie poczucia 

tożsamości narodowej, 

przynależności do 

społeczności szkolnej, 

lokalnej i regionalnej 

1. Kształtowanie postaw szacunku dla symboli 

narodowych, miejsc pamięci narodowej; 

2. Kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu 

patriotyzmu i demokracji; 

3. Przybliżanie sylwetek wybitnych Polaków 

związanych z miastem i regionem poprzez: 

-imprezy ogólnoszkolne, 

-godziny do dyspozycji wychowawcy klasy, 

-lekcje przedmiotów humanistycznych, 

-zajęcia pozalekcyjne, 

-gazetki ścienne, 

-konkursy, 

-stronę internetową szkoły; 

4. Organizowanie wycieczek do miejsc związanych   

z ważnymi wydarzeniami historycznymi  

i kulturalnymi; 

5. Wychowanie ku podstawowym wartościom:  

- organizowanie uroczystości i przygotowanie części 

artystycznych z okazji świąt państwowych, 

szkolnych, religijnych i innych; 

6. Poznawanie regionu przez uczestniczenie  

w wycieczkach, konkursach oraz organizacja spotkań 

z osobami zasłużonymi dla okolicy, kraju; 

7. Reprezentowanie szkoły za pośrednictwem  pocztu 

sztandarowego na uroczystościach miejskich   

i  w środowisku lokalnym; 

8. Dekoracja budynku  szkoły flagami państwowymi  

z okazji świąt państwowych; 

9. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych 

Duchowa 

 

 

Duchowa 

 

Duchowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchowa 

 

 

 

Duchowa 

 

 

 

 

Duchowa 

 

 

 

 

Duchowa 

 

Duchowa 

Wszyscy nauczyciele 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

Wybrani nauczyciele 

 

 

Wybrani nauczyciele 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 
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poświęconych patronowi (zwłaszcza w klasach 

pierwszych); 

10. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursie wiedzy 

o patronie szkoły - Stanisławie Staszicu i jego epoce; 

11. Akcentowanie roli patrona jako reformatora  

i działacza politycznego oraz prekursora turystyki   

i  krajoznawstwa na zajęciach lekcyjnych; 

12. Prowadzenie Kroniki Szkoły; 

13. Organizowanie konferencji podsumowujących 

realizację projektów unijnych, w tym poznawanie 

kultur innych krajów (np. Włoch i Portugalii); 

14. Dbałość o wystrój sal  lekcyjnych, korytarzy  oraz 

otoczenia szkoły; 

15. Upamiętnianie postaci historycznych, słynnych osób 

oraz wydarzeń z przeszłości kraju (gazetki 

tematyczne, akademie, konkursy, spotkania, 

warsztaty, projekty MEN); 

16. Obserwacja losów absolwentów i włączanie ich  

w tok życia szkoły. 

 

 

 

Duchowa 

 

Duchowa 

Intelektualna 

Intelektualna, 

Duchowa 

 

 

Intelektualna 

 

Intelektualna, 

społeczna, 

duchowa 

Intelektualna, 

społeczna, 

duchowa 

 

Duchowa 

 

Społeczna 

 

 

 

Wychowawcy 

 

Wyznaczony 

nauczyciel 

 

Nauczyciele historii, 

języka polskiego 

 

 

Wyznaczony 

nauczyciel, 

dyrekcja  

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Nauczyciele historii 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

4. Rozwijanie 

Samorządności 

Uczniowskiej 

1. Organizacja wolnych wyborów do Samorządu 

Szkolnego oraz Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce; 

2. Organizacja spotkań i nawiązanie stałej współpracy  

z samorządami uczniowskimi szkół 

ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych  

w Siedlcach w celu wymiany doświadczeń  

i  wspólnych     przedsięwzięć; 

Społeczna 

 

Społeczna 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 

z opiekunem 

Samorząd Uczniowski 

z opiekunem 

 

 

 

Wrzesień 

 

Cały rok 
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3. Udział przedstawicieli młodzieży w tworzeniu 

dokumentów    szkolnych; 

4. Uwzględnianie inicjatyw uczniów w określeniu 

kierunków działań samorządu; 

5. Uczestnictwo młodzieży w akcjach charytatywnych, 

szkolnym wolontariacie, Szkolnym Kole Caritas; 

6. Wspieranie  młodzieży w organizacji  imprez 

szkolnych oraz w akcjach  promujących  szkołę  

w środowisku lokalnym. 

 

Społeczna, 

intelektualna 

Społeczna 

 

Społeczna 

emocjonalna 

Społeczna 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Opiekun wolontariatu 

 

Wybrani nauczyciele 

 

 

Według 

potrzeb 

Cały rok 

 

Według 

potrzeb 

Cały rok 

5. Rozwijanie współpracy 

szkoły ze środowiskiem 

lokalnym 

 

1. Współpraca z organami porządku  publicznego m.in: 

- Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską; 

2. Stała współpraca z „Siedlecką Rodziną Katyńską” 

oraz instytucjami podtrzymującymi pamięć  

o przeszłości naszego kraju; 

3. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami 

młodzieżowymi i religijnymi; 

4. Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi 

pracę szkoły: Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Stowarzyszeniem „Powrót z U”, Poradniami 

Uzależnień i Zdrowia Psychicznego na terenie 

Siedlec i w okolicach, Miejskim Ośrodkiem Kultury 

w Siedlcach, Centrum Kultury i Sztuki, Miejską 

Biblioteką Publiczną i innymi. 

 

Społeczna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Społeczna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, 

pedagog 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wspierający 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

psycholog szkolny, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

Zespół Integracyjny, 

wszyscy nauczyciele 

Cały rok 

 
Na bieżąco 

 
 
 

W miarę 

potrzeb 

 
 

Na bieżąco 
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6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wychowanie 

W klimacie 

poszanowaniu 

wartości rodzinnych 

1. Realizacja przedmiotu „Wychowanie do życia  

w rodzinie”; 

2. Utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami 

uczniów w ramach ogólnoszkolnych zebrań  

i wywiadówek, indywidualnych spotkań 

i konsultacji; 

3. Pedagogizacja rodziców, nauczycieli i uczniów  

w zakresie aktualnych problemów z pomocą 

pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego oraz 

przedstawicieli instytucji wspierających pracę szkoły; 

4. Wyposażanie rodziców w materiały i ulotki 

edukacyjne; 

5. Włączanie rodziców do prac na rzecz szkoły  

i uczniów. 

Społeczna, 

emocjonalna 

Społeczna 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

Społeczna 

 

Nauczyciele 

przedmiotu 

 

Wychowawcy 

 

 

Pedagog i psycholog 

szkolny 

 

 

Pedagog i psycholog 

szkolny 

Wychowawcy 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

Według 

potrzeb 

Cały rok 

7. Przygotowanie 

młodzieży do pracy 

 

1. Wdrażanie zasad kultury w przyszłym zawodzie; 

2. Współpraca z PUP i innymi instytucjami by uzyskać 

miarodajne informacje o sytuacji na lokalnym rynku 

pracy oraz perspektyw rozwojowych miasta  

i regionu; 

3. Systematyczne warsztaty, wykłady  z preorientacji 

zawodowej; 

4. Wskazanie uczniom perspektyw po ukończeniu 

liceum i technikum; 

5. Wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy i uczelni; 

6. Analiza postaw młodzieży w czasie odbywania 

praktyk uczniowskich, praktycznej nauki zawodu  

i zajęć praktycznych, przekazywanie informacji 

wychowawcom; 

7. Współpraca z instytucjami (pracodawcami)  przy 

organizacji praktyk zawodowych oraz w ramach 

podejmowania przez ucznia przyszłej pracy 

zawodowej; 

Społeczna 

Intelektualna, 

społeczna 

 

 

Intelektualna 

 

Intelektualna 

 

Intelektualna 

Intelektualna 

 

 

 

Intelektualna 

społeczna 

 

 

Doradca zawodowy 

Doradca zawodowy 

 

 

 

Doradca zawodowy 

 

Doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

pedagog 

Doradca zawodowy 

Dyrekcja 

 

 

Dyrekcja, nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

 

Na bieżąco 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 
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8. Zbieranie i udostępnianie ofert szkół policealnych, 

pomaturalnych, wyższych, kursów, szkoleń, 

możliwości zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji 

zawodowych; 

9. Organizacja Targów Edukacyjnych Wyższych 

Uczelni; 

10. Wskazywanie dróg rozwoju zawodowego podczas 

lekcji wychowawczych i poszczególnych 

przedmiotów; 

11. Indywidualne konsultacje w zakresie kreślenia 

kariery zawodowej ucznia, kierowanie ucznia do PPP 

celem konsultacji z doradcą zawodowym lub 

umawianie na badania predyspozycji zawodowych; 

12. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę. 

13. Ukształtowanie prawidłowych i zdrowych relacji na 

płaszczyźnie pracownik -pracownik, pracownik- 

pracodawca; 

14. Indywidualne spotkania z rodzicami- monitoring 

postępów w nauce, włączanie rodzica do procesu 

podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych. 

 

Intelektualna 

 

 

Intelektualna 

 

Intelektualna 

 

 

Intelektualna 

 

 

 

Intelektualna 

Intelektualna 

 

 

 

Intelektualna 

 

Wychowawcy, 

doradca zawodowy 

 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

Doradca zawodowy, 

psycholog, pedagog 

 

 

Dyrekcja, nauczyciele, 

specjaliści 

Doradca zawodowy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

II semestr 

 

 

II semestr 

 

Cały rok 

 

 

II semestr 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 
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Idea integracji 

Lp. Zadania Sposób realizacji 
 

Sfera 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1.  Przeciwdziałanie 

trudnościom wśród 

uczniów ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

1. Tworzenie programów edukacyjno- 

terapeutycznych dostosowanych do 

indywidualnych możliwości umysłowych  

i fizycznych uczniów; dostosowywanie metod  

i form pracy;  

2. Zajęcia edukacyjno - rewalidacyjne, terapii 

pedagogicznej, terapii psychologicznej, terapii 

logopedycznej, rehabilitacyjne dla uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

3. Konstruowanie wielospecjalistycznych ocen 

funkcjonowania uczniów; ustalenie zakresu 

udzielanej pomocy oraz monitorowanie jej 

postępów; 

4. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych; 

akcje, prelekcje, warsztaty na rzecz różnych 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

5. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz 

pracy w zespole; 

6. Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą 

zawodowym; konsultacje w ramach pomocy 

wyboru kierunku dalszego kształcenia lub 

realizacji kariery zawodowej; 

7. Dostosowanie warunków i form 

przeprowadzania egzaminów zewnętrznych 

(egzamin maturalny, egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie) do wskazań 

wydanych przez poradnie psychologiczno-

Intelektualna, 

społeczna, 

emocjonalna 

 

 
Intelektualna, 

emocjonalna, 

społeczna 

 
Intelektualna, 

społeczna, 

emocjonalna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Emocjonalna 

społeczna 

Intelektualna 

społeczna 

 

 

Intelektualna 

 

 

 

Nauczyciel 

współorganizujący 

kształcenie, 

wychowawcy 
 

Pedagog, 

psycholog, 

specjaliści 

 

Nauczyciel 

współorganizujący 

kształcenie, 

wychowawcy 

Nauczyciele,  

pedagog, 

psycholog 

Wszyscy 

nauczyciele 

Doradca 

zawodowy 

 

 

Dyrekcja 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

I, II semestr 
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pedagogiczne; 

8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli   

w stosowaniu indywidualizacji procesu 

nauczania oraz rozpoznawania potrzeb uczniów 

w tym zakresie. 

 

 

Intelektualna 

Wszyscy 

nauczyciele 
 

Cały rok 

2.  Rozpoznawanie potrzeb 

uczniów i 

indywidualizacja 

procesu nauczania 

1. Dostarczanie uczniom informacji na temat 

kształcenia integracyjnego (pogadanki, warsztaty, 

filmy edukacyjne); 

2. Zajęcia wychowawcze na temat wzajemnej 

akceptacji i tolerancji (godziny wychowawcze). 

3. Organizowanie warsztatów, pogadanek, prelekcji  

i innych zajęć n.t samotności, wykluczenia  

i izolacji spowodowanej chorobami 

cywilizacyjnymi, m.in COVID- 19; 

4. Zajęcia dla uczniów klas pierwszych w celu 

zintegrowania się z grupą rówieśniczą, zespołem 

klasowym, społecznością szkolną; 

5. Tworzenie programów edukacyjno- 

terapeutycznych  do indywidualnych możliwości 

umysłowych i fizycznych uczniów; 

dostosowywanie metod i form pracy; 

6. Zajęcia rewalidacyjne, terapii pedagogicznej, 

terapii psychologicznej, logopedyczne, 

rehabilitacyjne dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

7. Indywidualna opieka pedagoga i psychologa 

szkolnego oraz nauczycieli wspomagających nad 

uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

8. Współpraca z rodzicami w zakresie 

rozwiązywania aktualnych problemów 

związanych z kształceniem integracyjnym; 

Emocjonalna, 

społeczna 

 

Emocjonalna, 

społeczna 

Fizyczna 

Emocjonalna 

społeczna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Intelektualna 

społeczna 

emocjonalna 

 

Intelektualna 

emocjonalna 

społeczna 

 

Emocjonalna 

społeczna 

 

 

 

Społeczna, 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

Wychowawcy 

 

 

Nauczyciel 

współorganizujący 

kształcenie, 

wychowawcy 

Pedagog, 

psycholog, 

specjaliści  

Pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

współorganizujący 

kształcenie 

 

Wszyscy 

Cały rok 

 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

Wrzesień 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH NR 3  IM.  STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH 

Strona 27 z 47 
 

9. Umieszczanie informacji z zakresu kształcenia 

integracyjnego na stronie internetowej szkoły oraz 

sporządzanie gazetek ściennych; 

10. Walka z wykluczeniem, odrzuceniem 

 i izolowaniem ze społeczeństwa osób 

niepełnosprawnych poprzez organizowanie 

corocznych imprez propagujących ideę integracji 

w szkole (Dzień Integracji oraz Piknik 

Integracyjny); 

11. Otoczenie opieką uczniów posiadających opinie 

lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych oraz mających problemy 

zdrowotne i emocjonalne; 

12. Zapewnienie indywidualnego wsparcia uczniów; 

13. Współpraca w realizacji zadań na rzecz młodzieży 

z Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, 

fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi 

proces integracji; 

14. Stała współpraca z UPH w Siedlcach  i innymi 

placówkami integracyjnymi oraz instytucjami 

wspierającymi osoby niepełnosprawne. 

emocjonalna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Emocjonalna, 

społeczna 

 

 

 

Emocjonalna, 

społeczna 

 

Emocjonalna, 

społeczna 

 

Społeczna 

 

 

Społeczna 

nauczyciele 

Nauczyciele 

 

Zespół 

Integracyjny, 

wychowawcy 

 

 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Pedagog, 

psycholog 

 

Pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

3. Opieka nad klasami 

integracyjnymi i 

kształtowanie  

pożądanych postaw 

prospołecznych 

 

 

1. Propagowanie zachowań tolerancyjnych  

w stosunku do osób niepełnosprawnych, 

przeciwdziałanie dyskryminacji;  

2. Rozwijanie umiejętności nawiązywania 

prawidłowych relacji z rówieśnikami; 

wspieranie ich w umiejętnym rozwiązywaniu 

problemów powstających w środowisku klasy, 

wzajemnych relacjach, radzeniem sobie  

w sytuacjach trudnych;  

Społeczna 

 

 

Emocjonalna, 

społeczna 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

współorganizujący 

kształcenie 

Cały rok 

 

 

Według 

potrzeb 
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3. Rozwijanie współpracy z placówkami  

i organizacjami zajmującymi się wspieraniem 

osób niepełnosprawnych;  

4. Stała współpraca Zespołu Pedagogiczno – 

Psychologiczno -Integracyjnego  z Zespołem 

Wychowawczym, wychowawcami klas  

i rodzicami;  

5. Doskonalenie nauczycieli w zakresie 

kompetencji miękkich wspierających relacje 

nauczyciel – uczeń – rodzic; 

6. Zapoznanie uczniów z dokumentami 

normującymi prawa i obowiązki człowieka 

 w Polsce i na świecie. Zamieszczenie 

właściwych informacji na stronie internetowej 

szkoły; 

7. Uczenie tolerancji, akceptacji szacunku dla 

innych kultur i religii. 

 

Społeczna 

 

 

Społeczna 

 

 

 

Intelektualna, 

emocjonalna, 

społeczna 

 

Intelektualna, 

społeczna 

 

 

Duchowa 

Społeczna 

Pedagog, 

psycholog 

 

Nauczyciele 

pracujący  

w zespołach, 

wychowawcy 

 

Nauczyciele 

 

 

Wyznaczeni 

nauczyciele 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Według 

potrzeb 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia 

Lp. Zadania Sposób realizacji Sfera 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1. Rozwijanie współpracy 

szkoły z rodzicami 
1. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa  

w życiu szkoły; 

2. Pedagogizacja  rodziców na spotkaniach ze 

specjalistami podczas zebrań klasowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem  problemów wieku 

dorastania (w tym problem profilaktyki 

Społeczna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

 

Dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele 

Pedagog, 

psycholog 

 

 

Cały rok 

 

Według 

potrzeb 
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uzależnień), wzajemnego komunikowania się 

rodziców i dzieci; 

3. Indywidualne  kontakty wychowawców  

z rodzicami dotyczące spraw dydaktycznych  

i wychowawczych; 

4. Stała współpraca nauczycieli wspomagających  

z rodzicami uczniów niepełnosprawnych; 

5. Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi 

pracę szkoły; 

6. Udział rodziców podczas tworzenia dokumentacji 

szkolnej, w tym Szkolnego Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego; uchwalenie 

tegoż Programu. 

 

 

 

Intelektualna 

Społeczna 

 

Intelektualna 

 

Intelektualna 

 

Społeczna 

Intelektualna 

 

 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

współorganizujący 

kształcenie, 

 

 

Nauczyciele 

współorganizujący 

kształcenie, 

wychowawcy klas 

Rada Rodziców 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Wrzesień 

(wywiadówki 

z rodzicami) 

2. Pomoc młodzieży 

znajdującej się w 

trudnych sytuacjach 

życiowych  

i materialnych 

1. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej dla 

uczniów mających kłopoty w nauce; 

2. Prowadzenie zajęć rewalidacyjno- edukacyjnych 

przez nauczycieli współorganizujących proces 

kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych; 

3. Prowadzenie terapii pedagogicznej, terapii 

psychologicznej, zajęć rehabilitacyjnych, 

logopedycznych dla uczniów; 

4. Występowanie do odpowiednich organów  

o pomoc materialną dla uczniów z rodzin 

wielodzietnych, patologicznych i znajdujących się  

w trudnej sytuacji materialnej; 

5. Organizowanie akcji charytatywnych, 

np. Szlachetna Paczka, WOŚP, zbiórka żywności w 

sklepach; 

6. Przygotowywanie paczek żywnościowych dla 

uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

Społeczna, 

duchowa, 

intelektualna 

 

 

Intelektualna, 

społeczna 

 

Społeczna 

 

 

 

 

Społeczna 

 

Społeczna 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

nauczyciele 

współorganizujący 

kształcenie  

Specjaliści 

 

 

Pedagog szkolny, 

psycholog szkolny 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

Szkolne Koło 

Wolontariatu 

 

Wychowawcy klas 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

 

Na bieżąco 

 

Według 

potrzeb 
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7. Współpraca wychowawców klas z pedagogiem 

szkolnym, psychologiem szkolnym oraz 

opiekunem szkolnego koła wolontariatu. 

 

Społeczna, 

Duchowa 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

psycholog szkolny, 

opiekun koła 

wolontariatu 

Według 

potrzeb 

 

 

Rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań 

Lp. Zadania Sposób realizacji Sfera 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1. Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych uzdolnień 

 

1. Popularyzowanie przez nauczycieli przedmiotów 

zawodowych kierunków rozwoju regionu i miasta  

celem zainteresowania uczniów/późniejszych 

absolwentów miejscowym rynkiem pracy; 

2. Organizowanie wycieczek do wybranych 

podmiotów gospodarczych celem poszerzenia 

wiedzy na temat specyfiki pracy w danym 

zawodzie; 

3. Systematyczna i stała współpraca z Powiatowym 

Urzędem Pracy, analiza stanu zatrudnienia  

i możliwości podjęcia pracy; 

4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami 

różnego rodzaju podmiotów gospodarczych celem 

poznania wymagań życia gospodarczego;  

5. Rozpoznanie przez nauczycieli oczekiwań swoich 

uczniów i ich rodziców względem rozwijania  

w szkole pasji, zainteresowań. 

Intelektualna 

 

 

 

Intelektualna 

 

 

 

 

Intelektualna 

 

 

Intelektualna 

 

 

Intelektualna 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

 

 

Doradca 

zawodowy 

 

Doradca 

zawodowy 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Według 

potrzeb 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Według 

potrzeb 

 

Cały rok 

2. Rozbudzanie  

i rozwijanie 

1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, 

zawodach i innych; 

Intelektualna 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok 
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zainteresowań 

młodzieży. 

2. Stwarzanie uczniom możliwości prezentowania 

umiejętności, zdolności i zainteresowań na lekcjach 

wychowawczych, przedmiotowych, zajęciach 

pozalekcyjnych (np.  projektach edukacyjnych); 

3. Włączanie uczniów biernych do większej 

aktywności intelektualnej, artystycznej, sportowej 

(konkursy, zawody, akademie, imprezy szkolne). 

4.  Wspieranie uczniów zdolnych poprzez dodatkowe 

zajęcia pozalekcyjne wspierające ich 

zainteresowania; 

5. Prezentowanie dorobku uczniowskiego (laureatów 

konkursów, zawodów) w mediach lokalnych oraz 

w gablotach, gazetkach ściennych, stronie 

internetowej szkoły, fb szkoły; 

6. Organizowanie spotkań młodzieży z osobistościami 

życia kulturalnego i społecznego  uwzględniając 

odpowiednie zapotrzebowanie młodzieży. 

7. Propagowanie czytelnictwa; promocja działań 

biblioteki szkolnej; 

8. Udział młodzieży w projektach edukacyjnych 

(stażach zagranicznych) i innych działaniach 

pozwalających rozwijać pasje, zdolności, 

zainteresowania; 

9. Motywowanie uczniów do systematycznego 

uczęszczania na zajęcia poprzez system nagród - 

doskonalenie systemu motywacyjnego (metody 

aktywizujące na lekcjach); 

10. Prowadzenie zajęć z uczniami na temat 

skutecznych metod i technik uczenia się, 

planowania nauki, wyszukiwania i selekcji 

informacji oraz gospodarowania czasem wolnym; 

11. Zgłaszanie uzdolnionych uczniów do nagród 

 

Intelektualna 

społeczna 

 

 

Intelektualna, 

społeczna, 

fizyczna 

Intelektualna, 

społeczna, 

fizyczna, 

duchowa 

Intelektualna, 

społeczna 

Społeczna, 

intelektualna, 

duchowa 

Intelektualna, 

duchowa 

Intelektualna, 

społeczna, 

duchowa, 

emocjonalna 

Społeczna, 

intelektualna, 

emocjonalna, 

duchowa 

Intelektualna, 

społeczna, 

emocjonalna, 

 

Intelektualna, 

zawodowych 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Pedagog i 

psycholog szkolny 

 

 

Opiekun 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Według 

potrzeb 

 

Cały rok 

 

Według 

potrzeb 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

Czerwiec 
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Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji 

Narodowej, Prezydenta Miasta Siedlce oferujących 

stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne  

i artystyczne. 

 

emocjonalna, 

duchowa 

Samorządu 

Uczniowskiego 

3. Wzbogacanie  

i doskonalenie 

warsztatu pracy 

nauczyciela 

1. Systematyczne uczestniczenie w doskonaleniu 

zawodowym;  

2. Poszerzanie wiedzy na temat metod aktywizacji 

uczniów na lekcjach; 

3. Wzbogacanie zasobów pracowni przedmiotowych; 

4. Stosowanie pomocy dydaktycznych podczas zajęć; 

5. Konsultacje między nauczycielami w celu 

wymiany doświadczeń;  

6. Praca z uczniem zdolnym oraz mającym trudności 

w nauce.  

Intelektualna 

 

Intelektualna 

 

Intelektualna 

Intelektualna 

Intelektualna 

 

intelektualna 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Bezpieczeństwo uczniów 

Lp. Zadania Sposób realizacji Sfera 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 
1. Podejmowanie działań 

mających na celu 

podniesienie 

bezpieczeństwa  

w szkole 

1. Współdziałanie z rodzicami oraz instytucjami 

wspierającymi pracę szkoły w zakresie 

bezpieczeństwa uczniów; 

2. Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla klas I  

z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji  

w Siedlcach, Wydział Prewencji; 

3. Udział w programach edukacyjno – 

profilaktycznych realizowanych w szkole i na  

terenie miasta; 

4. Systematyczna współpraca z Sądem Rodzinnym, 

Społeczna 

 

 

Społeczna 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Społeczna, 

Dyrekcja, pedagog, 

psycholog 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

Wychowawcy, 

pedagog psycholog 

 

Dyrekcja, pedagog, 

Cały rok 

 

 

Według 

potrzeb 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 
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Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami 

sądowymi, dzielnicowym Komendy Miejskiej 

Policji w Siedlcach, Strażą Miejską itp.; 

5. Wdrażanie programu wychowawczo - 

profilaktycznego we  wszystkich klasach szkoły. 

6. Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich: 

- stały kontakt z Dzielnicowym (wizyty w szkole, 

pogadanki na lekcjach) i prowadzenie bieżącego 

rejestru oraz oceny zagrożeń; 

7. Prowadzenie godzin wychowawczych  dotyczących 

bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły oraz 

bezpiecznego zachowania młodych kierowców; 

8.  Wdrażanie w życie procedur postępowania  

w przypadku, gdy: 

- uczeń na terenie szkoły znajduje się w stanie 

wskazującym na  spożycie alkoholu 

- uczeń na terenie szkoły jest w stanie wskazującym  

na  użycie narkotyków lub innych środków 

pobudzających 

- uczeń zachowuje się agresywnie w stosunków do 

innych /ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły/; 

9. Monitoring wizualny na terenie budynku, 

identyfikacja osób spoza szkoły w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów;  

10. Stałe dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych; 

11.  Kształtowanie u uczniów poczucia dbałości i troski 

o  mienie szkolne; 

12.  Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania  

z pracowni szkolnych: gastronomicznych, 

hotelarskich, informatycznych, hali sportowej, 

procedurami związanymi z przeciwdziałaniem 

COVID-19; zapoznanie z innymi zasadami 

emocjonalna, 

duchowa 

 

Intelektualna, 

emocjonalna, 

społeczna, 

duchowa 

fizyczna 

 

Społeczna 

 

 

Społeczna 

 

 

Społeczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Społeczna 

 

 

Społeczna 

 

 

Intelektualna, 

fizyczna 

psycholog 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Pedagog, 

psycholog 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja 

 

Nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Według 

potrzeb 

Według 

potrzeb 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

Cały rok 

Cały rok 

 

Wrzesień 
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bezpieczeństwa na zajęciach lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

13. Inicjowanie zachowań prozdrowotnych 

sprzyjającym obniżeniu ryzyka zakażeń 

wirusowych i bakteryjnych w tym COVID-19. 

 

 

 

 

Fizyczna 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Według 

potrzeb 

2. Kształtowanie postaw 

radzenia sobie  

w sytuacji konfliktów  

i agresji 

1. Dbanie o przyjazny klimat szkoły, dający poczucie 

bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom (kultura 

zachowania, kultura słowa, dbanie o prawidłowe 

relacje interpersonalne); 

2. Wdrożenie efektywnego systemu karania i 

nagradzania uczniów; 

3. Pedagogizacja rodziców w zakresie różnych form 

demoralizacji młodzieży i odpowiedzialności 

prawnej z niej wynikającej; 

4. Budowanie pozytywnych relacji w grupie 

rówieśniczej: 

 -warsztaty rozwijające umiejętności 

psychospołeczne; 

- indywidualne rozmowy ze sprawcami i ofiarami 

przemocy, a także z rodzicami uczniów; 

- diagnoza sytuacji problemowej związanej  

z agresją, wsparcie psychologiczno –pedagogiczne 

dla ofiar przemocy; 

 -wskazanie metod radzenia sobie w trudnej 

sytuacji; 

- mediacje rówieśnicze; 

-lekcje wychowawcze na temat umiejętności 

rozwiązywania konfliktów, kształtowania 

pozytywnych postaw życiowych, asertywności, 

Społeczna, 

emocjonalna, 

duchowa 

 

Społeczna 

 

Społeczna, 

emocjonalna, 

duchowa 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele 

Pedagog, 

psycholog 

 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy  

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

Według 

potrzeb 

 

Cały rok 
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wyrażania negatywnych emocji w sposób 

akceptowany społecznie; 

5. Zapobieganie zjawiskom dyskryminacji  na różnym 

tle; 

6. Przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom 

o instytucjach pozaszkolnych pomagających  

ofiarom przemocy; 

7. Przeciwdziałanie cyberprzemocy: 

- poszerzanie świadomości rodziców i uczniów na 

temat tożsamości rzeczywistej i wirtualnej, ciągłe 

uświadamianie uczniów na temat zagrożeń 

płynących z użytkowania Internetu oraz 

odpowiedzialności prawnej; 

8. Wsparcie dla uczniów przejawiających zachowania 

autoagresywne mogące prowadzić do zagrożenia 

zdrowia lub życia (samookaleczenie się, myśli 

próby samobójcze);  

9. Ścisła współpraca  z rodzicami oraz specjalistami. 

10. Ustalenie norm i zasad współdziałania pomiędzy 

wychowawcą a uczniami. Egzekwowanie 

wypracowanych norm. 

 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

 

 

 

Emocjonalna 

 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

Społeczna, 

emocjonalna, 

duchowa 

 

 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

Pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

 

 

 

 

Pedagog, 

psycholog 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

Według 

potrzeb 

 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

Cały rok 

Cały rok 

3. Troska o realizację 

obowiązku szkolnego 
1. Rozliczanie opuszczonych godzin lekcyjnych 

zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole; 

2. Stały kontakt z rodzicami uczniów w celu kontroli 

frekwencji; 

3. Rozmowy wychowawcze z uczniami 

opuszczającymi godziny lekcyjne; 

4. Stała współpraca z Komendą Miejską Policji, 

Sądem Rodzinnym, Gminnymi i Miejskimi 

Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią 

Społeczna 

 

Społeczna 

 

Społeczna 

 

Społeczna 

 

 

Wychowawcy 

pedagog, 

psycholog 

Wychowawca 

pedagog, 

psycholog 

Wychowawca 

pedagog, 

psycholog 

Według 

potrzeb 

Według 

potrzeb 

Według 

potrzeb 

Według 

potrzeb  
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Psychologiczno - Pedagogiczną w Siedlcach; 

5. Prace nauczycieli w ramach komisji, zespołów (np. 

Zespołu Wychowawczego, Zespoły ds. Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej – opracowanie 

stosownych dokumentów np. IPET, programy 

dostosowane do możliwości fizycznych i 

umysłowych uczniów z trudnościami, 

dostosowanie metod i form pracy); 

6. Analiza potrzeb uczniów, przyczyn, problemów 

związanych z wysoką absencją na zajęciach 

lekcyjnych; 

7.  Zawieranie kontraktu miedzy uczniem, jego 

rodzicami a szkołą; 

8. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności 

rodziców za właściwą realizację nauki i 

wywiązywania się z obowiązku szkolnego ich 

dzieci; 

9.  Monitorowanie stanu zdrowia uczniów w związku 

z COVID-19. 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna, 

intelektualna  

 

 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Społeczna  

 

Społeczna 

 

 

 

Fizyczna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Pedagog, 

psycholog 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

Według 

potrzeb 

Według 

potrzeb 

 

 

Według 

potrzeb 
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Profilaktyka uzależnień  

Lp. Zadania Sposób realizacji Sfera 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 
1. Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

 

1. Zajęcia edukacyjne na godzinach wychowawczych 

dotyczące rodzajów środków uzależniających i ich 

wpływu na funkcjonowanie organizmu ludzkiego, 

informowanie uczniów o negatywnych skutkach 

sięgania po środki uzależniające poprzez: 

-filmy edukacyjne (np. „Lekcje przestrogi” i inne). 

-broszury, ulotki o tematyce profilaktycznej, 

informacje o mechanizmach uzależnień; 

2. Informowanie uczniów o szkodliwości  

i zagrożeniach wynikających z nadużywania 

substancji psychoaktywnych na lekcjach biologii, 

wychowania do życia w rodzinie czy innych 

zajęciach, zgodnie z podstawą  programową; 

3. Uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się 

presji grupy w kontaktach z narkotykami, 

dopalaczami, e-papierosami czy lekami; 

4.  Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla 

uczniów prowadzone przez terapeutę uzależnień  

i innych specjalistów; 

5.  Udział młodzieży w koncertach, spektaklach 

i akcjach profilaktycznych organizowanych na 

terenie szkoły i poza nią. 

6. Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami, 

diagnozowanie młodzieży z problemem  
i kierowanie do poradni specjalistycznych, (np.: 

Stowarzyszenie „Powrót z U” i inne.); 

 

Społeczna, 

fizyczna 

 

 

 

 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna, 

fizyczna 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Społeczna, 

emocjonalna, 

duchowa,  

Społeczna, 

emocjonalna 

 

 

 
Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

 

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

Wychowawcy 

pedagog, 

psycholog 

 

 
Według 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 
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7. Praca indywidualna z uczniem zagrożonym 

uzależnieniem; 

8. Dostarczanie uczniom, rodzicom, nauczycielom 

wiedzy na temat środków uzależniających -

przyczyn, objawów, konsekwencji; 

9. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat 

odpowiedzialności prawnej, konsekwencji 

używania i posiadania środków psychoaktywnych 

oraz konsekwencji prawnych związanych  

z naruszeniem przepisów; 

10. Wskazywanie uczniom właściwych form spędzania 

czasu wolnego i rozwijanie ich zainteresowań. 

11. Zachęcanie uczniów do działalności w szkolnych 

organizacjach młodzieżowych; 

12. Opracowywanie przez nauczycieli narzędzi 

diagnostycznych z własnego przedmiotu, ewaluacja 

i wdrożenie sposobu nauczania.  

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Społeczna 

 

 

 

Społeczna  

 

Społeczna 

 

Intelektualna 

Pedagog, 

psycholog 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

Pedagog, 

psycholog  

 

Pedagog, 

psycholog, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

 

Według 

potrzeb 

Cały rok 

 

Wrzesień 

Czerwiec 

2. Kształtowanie 

właściwego zachowania 

w sytuacjach 

zagrożenia życia, 

zdrowia i w sytuacjach 

kryzysowych 

1. Zajęcia warsztatowe z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy; 

2. Alarm próbny na terenie szkoły; 

3. Pogadanki na godzinach wychowawczych (filmy 

edukacyjne dotyczące zagrożeń), wyposażenie 

uczniów w wiedzę w zakresie właściwego 

reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające 

życiu i zdrowiu; 

4. Kształtowanie praktycznych umiejętności  

w zakresie rozwiązywania problemów  

i podejmowania decyzji (warsztaty, pogadanki, 

filmy edukacyjne); 

5. Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej 

osoby (zajęcia warsztatowe z asertywności, 

Intelektualna, 

fizyczna, 

Społeczna 

Społeczna, 

fizyczna 

 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna, 

intelektualna 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Dyrekcja 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

 
Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Według 

potrzeb 
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podnoszenia własnej samooceny); 

6. Pogadanki na godzinach wychowawczych (filmy 

edukacyjne dotyczące zagrożeń), wyposażenie 

uczniów w wiedzę w zakresie właściwego 

reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające 

życiu i zdrowiu; 

7. Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej 

osoby (zajęcia warsztatowe z asertywności, 

podnoszenia własnej samooceny); 

8. Kształtowanie umiejętności przestrzegania 

procedur związanych z bezpieczeństwem w szkole 

w czasie epidemii COVID -19. 

 

 

 

 

Społeczna, 

fizyczna 

 

 

 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Fizyczna 

 

psycholog 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

pedagog psycholog 

 

Pedagog psycholog 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

Cały rok 

 

 

Edukacja zdrowotna 

Lp. Zadania Sposób realizacji Sfera 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 
1. Promowanie zdrowego 

stylu życia 

 

1. Prowadzenie pogadanek na lekcjach 

wychowawczych promujących zdrowy styl życia, 

poszerzanie wiedzy na temat wpływu środowiska 

na zdrowie i życie człowieka; 

2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu zagrożeń 

psychofizycznych w okresie adolescencji: 

zaburzenie odżywiania (nadwaga, anoreksja, 

bulimia) oraz zagrożeń związanych z 

nadużywaniem leków;  

3. Przekazywanie informacji na temat zasad 

Intelektualna, 

społeczna, 

fizyczna 

 

Społeczna, 

emocjonalna, 

fizyczna 

 

 

Fizyczna 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

pedagog, 

psycholog 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

pedagog, 

psycholog 

Według 

potrzeb 

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

 

Według 
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zdrowego odżywiania, walki  z otyłością  

i niedowagą, wskazywanie form pomocy wobec 

osób  z zaburzeniami odżywiania; 

4. Prelekcje pracowników Komendy Miejskiej 

Policji i Stowarzyszenia „Powrót z U”; 

5. Spotkania z osobami promującymi zdrowy styl 

życia; 

6. Uczestnictwo w programach edukacyjno- 

profilaktycznych organizowanych na terenie 

szkoły i w środowisku lokalnym; 

7. Udział młodzieży w zawodach sportowych; 

8. Organizacja imprezy szkolnej „Dzień Sportu” 

- funkcjonowanie i uczestnictwo uczniów w 

sekcjach sportowych, 

- wyjścia młodzieży na lodowisko, do siłowni, na 

basen i fitness itp.; 

9. Uczestnictwo w wycieczkach turystyczno – 

krajoznawczo – edukacyjnych; 

10. Organizowanie udziału młodzieży w zawodach, 

turniejach szkolnych, międzyszkolnych oraz 

innych imprezach sportowych; 

11. Realizacja programów edukacyjnych i 

profilaktycznych: „Zdrowe piersi są OK”, „ARS, 

czyli jak dbać o miłość” przy współpracy ze 

Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Poradniami 

Zdrowia itp.; 

12. Działania profilaktyczne mające na celu 

zapobieganie chorobom zakaźnym m.in. HIV, 

AIDS, HPV, żółtaczka typu C oraz innym 

chorobom współczesnej cywilizacji; 

13. Organizowanie spotkań z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej dziewcząt, kobiet, np. warsztaty 

 

 

 

Społeczna 

 

Społeczna, 

fizyczna 

Społeczna, 

emocjonalna 

 

Fizyczna 

Fizyczna, 

społeczna 

 

 

 

Intelektualna, 

społeczna 

Fizyczna 

 

 

Fizyczna, 

społeczna 

 

 

 

Fizyczna, 

społeczna 

 

 

Fizyczna, 

społeczna 

 

Pedagog, 

psycholog 

Pedagog, 

psycholog 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Nauczyciele  

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

Pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

 

Wybrani 

nauczyciele, 

pedagog 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

potrzeb 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

Cały rok 

 

Czerwiec 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 
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 z zakresu profilaktyki raka piersi, współpraca ze 

Stowarzyszeniem „Rakout"; 

14. Propagowanie zachowań: „ Transplantacja – dar 

życia”, „ I Ty możesz uratować komuś życie”- 

rejestracja dawców szpiku kostnego – współpraca 

z fundacją DKMS – Polska; 

15. Warsztaty, pogadanki na temat 

odpowiedzialnego, świadomego rodzicielstwa  

i planowania rodziny;  

16. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa 

poprzez zachęcanie młodzieży do włączania się 

w akcję oddawania krwi; 

17. Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia 

spowodowanego stresem i eliminowania jego 

skutków pojawiających na tle przeżywanych 

przez młodzież trudnych sytuacji (propagowanie 

wiedzy z zakresu fizjologii stresu oraz 

skutecznych metod radzenia sobie ze stresem). 

18. Zajęcia wychowawcze z zakresu walki  

z przejawami depresji; 

19. Zajęcia, warsztaty, prelekcje dotyczące 

wzmocnienia poczucia własnej wartości, 

poznania swoich mocnych stron; 

20. Badania kontrolne prowadzone przez 

pielęgniarkę szkolną; 

21. Propagowanie zdrowej żywności w sklepiku 

szkolnym; 

22. Podejmowanie działań w zakresie edukacji 

żywieniowej – lekcje tematyczne, kursy 

zawodowe; 

23. Kształtowanie młodego człowieka dojrzałego 

emocjonalnie, wrażliwego, opanowującego swoje 

 

 

Fizyczna, 

społeczna 

 

 

Fizyczna, 

społeczna, 

duchowa 

Fizyczna, 

społeczna 

 

Emocjonalna, 

fizyczna 

 

 

 

 

 

Emocjonalna 

 

Emocjonalna 

 

 

Fizyczna 

 

Fizyczna 

 

Fizyczna 

 

Emocjonalna 

społeczna 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi,  

 

 

Pedagog, 

psycholog 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

Pedagog, 

psycholog, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

Wychowawcy 

 

Pedagog, 

 psycholog 

 

 

Pielęgniarka 

 

Nauczyciele  

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Według 

potrzeb 

Według 

potrzeb 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 
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emocje w różnych sytuacjach życiowych, 

również w przypadku izolacji domowej czy 

edukacji zdalnej z powodu Covid-19; 

24. Działania prozdrowotne skutecznie obniżające 

ryzyko zakażeń wirusowych i bakteryjnych. 

Zapoznanie uczniów z Procedurami 

bezpieczeństwa obowiązującymi w ZSP nr 3  

w okresie epidemii COVID-19. 

 

 

Fizyczna 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

2. Kształtowanie postawy 

szacunku dla 

środowiska 

przyrodniczego 

1. Zapoznanie z podstawowymi regulacjami 

prawnymi w zakresie ochrony roślin i zwierząt; 

2. Działania na rzecz ochrony środowiska, 

wychowanie w duchu szacunku dla środowiska 

przyrodniczego (akcje edukacyjne na terenie 

szkoły i poza nią, m.in: sadzenie roślinności na 

terenie przylegającym do szkoły, porządkowanie 

terenu przyszkolnego); 

3. Uwrażliwianie uczniów na potrzebę zachowania 

porządku wokół siebie, w klasie, na terenie 

szkoły i jej otoczenia; 

4. Udział w akcjach ekologicznych: „Dzień Wody”, 

„Dzień Ziemi”, „Siedleckie Dni Drzewa”; 

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami 

działającymi na rzecz poprawy środowiska 

przyrodniczego, m. in: Towarzystwem Opieki 

nad Zwierzętami, Polskim Klubem 

Ekologicznym – oddział w Siedlcach; 

6. Zainteresowanie ekologią: lekcje tematyczne, 

konkursy, plakaty, gazetki ścienne; 

7. Uwrażliwianie na związek degradacji środowiska 

ze zdrowiem człowieka; 

8. Zbiórka surowców wtórnych: 

- współpraca z organizacjami zajmującymi się 

Społeczna  

 

Społeczna  

 

 

 

 

 

Społeczna  

 

 

Społeczna 

 

 

Społeczna  

 

 

 

 

Społeczna  

 

Społeczna  

 

Społeczna  

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciel 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

Nauczyciele 

Cały rok 

 

II semestr 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 
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recyklingiem, np.: REBA- zbiórka zużytych 

baterii, 

 - segregacja odpadów na terenie szkoły; 

9. Organizowanie zajęć w terenie – obserwacja 

najbliższego środowiska przyrodniczego. 

 

 

 

Społeczna 

przedmiotowi 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

 

 

 

II semestr 

 

 

3. Współdziałanie 

wszystkich 

pracowników 

szkoły i rodziców 

w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej 

1. Doskonalenie się nauczycieli w dziedzinie 

profilaktyki w ramach kursów doskonalących, 

warsztatów, konferencji. 

2. Współpraca z ośrodkami doskonalenia 

nauczycieli i innymi instytucjami 

wspomagającymi pracę nauczycieli. 

3. Wzajemna wymiana doświadczeń nauczycieli, 

spotkania w zespołach i komisjach. 

4. Spotkania z rodzicami w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej (szczególnie rodzice klas 1); 

5. Artykuły i inne materiały wysyłane rodzicom 

drogą elektroniczną z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej; 

6. Indywidualne spotkania z rodzicami dotyczące 

profilaktyki zdrowotnej. 

Intelektualna 

 

 

Intelektualna 

 

 

Intelektualna 

 

Fizyczna, 

emocjonalna 

Fizyczna, 

emocjonalna 

 

Fizyczna, 

emocjonalna 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

Wychowawcy 

pedagog psycholog 

 

Pedagog psycholog 

 

Wychowawcy 

pedagog psycholog 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 
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Edukacja informatyczna 

Lp. Zadania Sposób realizacji Sfera 
Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1. Rozwijanie  

i doskonalenie 

kompetencji cyfrowych 

 

1. Kształcenie u uczniów umiejętności 

posługiwania  się narzędziami TIK w czasie 

edukacji zdalnej oraz nauki stacjonarnej; 

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania 

narzędzi TIK w przyswajaniu wiedzy w czasie 

nauki stacjonarnej i zdalnej;  

3. Doskonalenie wśród nauczycieli 

wykorzystania narzędzi TIK w procesie 

przekazywania wiedzy; 

4. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu 

wykorzystania nowoczesnych technologii  

w procesie nauczania; 

5. Rozwijanie wśród rodziców kompetencji 

cyfrowych (w tym wykorzystanie platformy 

TEAMS do kontaktów z rodzicami). 

Intelektualna  

 

 

Intelektualna  

 

 

Intelektualna  

 

 

Intelektualna  

 

 

Intelektualna  

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

 

Według 

potrzeb 

2. Stwarzanie uczniom 

warunków do nabywania 

wiedzy i umiejętności 

rozwiązywania 

problemów 

z wykorzystaniem metod 

i technik wywodzących 

się z informatyki 

1. Wskazanie zasad bezpiecznego  

i odpowiedzialnego korzystania z zasobów 

dostępnych w sieci. Zajęcia edukacyjne 

(warsztaty, pogadanki, prelekcje) 

przygotowujące do dokonywania świadomych 

i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych w 

Internecie, kształcenie umiejętności selekcji 

informacji dostępnych w sieci; 

2. Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne dotyczące 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni 

cyfrowej, w tym nawiązywania  

Intelektualna,  

społeczna  

 

 

 

 

 

 

 

Intelektualna, 

społeczna  

 

Nauczyciele 

informatyki 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

informatyki 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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i utrzymywania relacji  z innymi 

użytkownikami sieci, opartych na wzajemnym 

szacunku; 

3. Ukazanie uczniom zagrożeń dla zdrowia 

wynikających z nadmiernego korzystania z 

telewizji, komputera, Internetu – 

„siecioholizm”. Uzależnienie od TV, Internetu 

contra racjonalne z nich korzystanie 

(pogadanki, filmy edukacyjne, zajęcia 

wychowawcze); 

4. Kształtowanie umiejętności kreatywnego 

rozwiązywania problemów z różnych dziedzin 

ze świadomym wykorzystaniem metod  

i narzędzi wywodzących się z informatyki; 

5. Zachęcanie uczniów do czerpania informacji  

z różnych środków przekazu, w tym z 

Internetu; 

6. Doskonalenie umiejętności pracy z 

komputerem potrzebnej do wykonania 

różnorodnych zadań (sporządzenia CV, 

podania, przetwarzania informacji, 

komunikacji, tworzenia cyfrowej informacji, 

umiejętności programowania itp.); 

7. Udział uczniów w konkursach, turniejach   

z zakresu informatyki; 

8. Wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt 

multimedialny oraz wykorzystanie 

komputerów i programów komputerowych  

w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

9.  Wykorzystanie sal komputerowych do 

przeprowadzania egzaminów zewnętrznych  
i wewnętrznych. 

 

 

Intelektualna 

społeczna  

 

 

 

 

 

Intelektualna  

 

 

 

Intelektualna  

 

Intelektualna  

 

 

 

 

 

Intelektualna  

 

Intelektualna  

 

 

 

Intelektualna  

 

 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

 

 

 

Nauczyciele 

informatyki 

 

 

Nauczyciele 

informatyki 

Nauczyciele 

informatyki, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

Nauczyciele 

informatyki 

 

Dyrekcja 

 

 

Dyrekcja  

 

 

Według 

potrzeb 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Podczas 

egzaminów 
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Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy zatem  kontrolować zarówno 

przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. Działania ujęte w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym powinny być kontrolowane 

poprzez ciągłe monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi potrzeba) oraz 

sporządzenia programu wychowawczo – profilaktycznego na dany rok szkolny. Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego 

roku szkolnego, a następnie opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.  Narzędzia ewaluacji (wg. potrzeb):  

-  opinie wychowawców dotyczące realizacji założeń Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w poszczególnych klasach;  

-  kwestionariusz ankiety skierowanej do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;  

- kwestionariusz ankiety skierowanej do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych syna/córki, ze wskazaniem kierunku 

działań do dalszej pracy;  

- kwestionariusz ankiety skierowanej do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;  

- wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli; 

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

szkolnego, na podstawie własnych rozmów i obserwacji oraz danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów; 

- stała obserwacja środowiska szkolnego i zmian w nich zachodzących; 

- analiza dokumentów szkolnych;  

- wywiady z uczniami, rodzicami 
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Postanowienia końcowe 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po konsultacji z Radą Rodziców i 

Samorządem Uczniowskim. Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Szkolnego Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego. Rada Pedagogiczna z początkiem każdego roku szkolnego dokonuje w formie uchwały: zmiany w Szkolnym Programie 

Wychowawczo – Profilaktycznym, zatwierdzenia Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego na bieżący rok szkolny. Szkolny 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. Za realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością realizacji powyższego Programu.  

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie: 

Urszula Konstantynowicz  – wicedyrektor ds. Wychowawczych, 

Joanna Wiącek – przewodnicząca Zespołu Wychowawczego, 

Agnieszka Soroczyńska - pedagog szkolny, 

Renata Szewczak - psycholog szkolny, 

Emilia Alaba – nauczyciel wspomagający. 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach: 

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu……………………………………  

Przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ……………………………………….. 

W porozumieniu z Samorządem Uczniowskim  w dniu………………………… 

           Dyrektor Szkoły                                                                Rada Rodziców                                                             Samorząd Uczniowski 

     ……………………………….                           ………………………………………..                              ……………………………………… 


