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PODSTAWY PRAWNE 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Ustawa o systemie oświaty z dn.7 IX 1991 r. z późniejszymi zmianami. 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 II 2003 r. w sprawie podstawy 

programowej określającej podstawową funkcję szkoły 
4. Program polityki prorodzinnej państwa 
5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. i ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.  
6. Statut ZST  w Ciechanowie. 
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 
młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002r w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół/Dz. U. Nr 51 poz. 458 zmiany: z 2003r Dz. U. Poz. 210, poz. 2041; z 2005r Nr 
19 poz. 165/. 

9. Ustawa z dnia 26 października 1982r. 0 wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu 
alkoholizmowi [Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372);  

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego  
[Dz. U. 1994r. Nr 1111, poz. 535);  

11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani z późniejszymi zmianami  
[Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000r. Nr 20, poz. 
256 i Nr 103, poz. 1097, z 200lr. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Nr 25, 
poz. 253 i Nr 113, poz. 984;  

12. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół [Dz. U. Nr 10 z 
2002r., poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 
75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222] 

13. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu nauczania szkolnego oraz z zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego [Dz. U. Nr 121 z 2002r. poz. 1037].  

14. Rozporządzenie MENiS z dnia 31stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz.226) 

15. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. z 2002r. Nr. 11. Poz. 109 z późn. zam.) 

16. Ustawa z dnia 08 kwietnia 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wraz z późniejszymi zmianami. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI ABSOLWENTA SZKOŁY 
 

Absolwent naszej szkoły jest człowiekiem otwartym i elastycznym to znaczy przygotowanym 
do życia zawodowego i społecznego oraz odpowiedzialnym za swoje decyzje i działania. 
Charakteryzuje go: 

 

1. poczucie silnej więzi ze szkołą, 
2. dobre przygotowanie merytoryczne, odpowiedzialność w wypełnianiu swoich obowiązków  

zawodowych, pracowitość, 
3. wysoka kultura osobista, 
4. umiejętność radzenia sobie na rynku pracy, 
5. chęć  ciągłego i wszechstronnego doskonalenia się, 
6. łatwość komunikowania się z innymi ludźmi 
7. dostrzeganie potrzeb innych oraz pomoc potrzebującym, empatia 
8. umiejętnośćpokonywanie barier, 
9. wrażliwość itolerancja, 
10. zdolność oceny sytuacji w jakiej się znajduje, zgodnie z przyjętym systemem wartości, 
11. szczerość i otwartość w  wyrażaniu swoich oczekiwań i potrzeb 
12. realizowanie własnych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość, 
13. znajomość i respektowanie praw i obowiązków obywatelskich, 
14. osobisty rozwój intelektualny, poszukiwanie prawdy, poznawanie swoich uzdolnień i ciągłe 

ich rozwijanie, 
15. poszukiwanie i porządkowanie informacji pochodzących z różnych źródeł oraz efektywne 

posługiwanie się technologią informacyjną, 
16. znajomość metod rozwiązywania konfliktów i problemów grupowych, 
17. wrażliwość na piękno, sztukę i kulturę 
18. poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej, 
19. kształtowanie w sobie wartości moralnych, rozpoznawanie ich, świadome dokonywanie 

wyborów i hierarchizacja tych wartości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW 
 W Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego  prowadzono 
wieloaspektową diagnozę uwzględniającą specyfikę funkcjonowania szkoły, jej potrzeby oraz 
potrzeby środowiska lokalnego. W tym celu prowadzono:  
 obserwację środowiska uczniowskiego przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego, 

pielęgniarkę szkolną, pracowników szkoły; 
 analizę dokumentacji szkolnej [dziennik elektroniczny, dziennik pedagoga szkolnego, 

pielęgniarki szkolnej, dokumentacja wychowawców];  
 analizę dokumentacji szkolnej pod kątem dydaktycznym – wyniki klasyfikacji i promocji, 

analiza frekwencji, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
wyniki sprawdzianów i egzaminów. 

 ankiety dla uczniów i rodziców dotyczące uzależnień, poczucia bezpieczeństwa na terenie 
szkoły, cyberprzemocy, dyskryminacji oraz problemów młodzieży;  

 wywiady i rozmowy z pracownikami szkoły oraz uczniami; 
 rozmowy indywidualne pedagoga szkolnego i wychowawców z uczniami na temat ich 

problemów, trudności, sytuacji szkolnej i pozaszkolnej ucznia;  
 konsultacje z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów, wychowawcami domów dziecka, 

internatów, pracownikami sądu i policji; 
 analiza osiągnięć absolwentów szkoły; 
 Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. 

 
Powyższa diagnoza pozwoliła zidentyfikować najczęściej występujące problemy na terenie  
szkoły. 
Należą do nich:  
 agresja fizyczna i słowna uczniów wobec siebie i nauczycieli;  
 brak kultury osobistej i używanie wulgaryzmów;  
 małe zainteresowanie nauką [wagarowanie, brak motywacji do nauki, oceny niedostateczne];  
 sięganie po środki odurzające [alkohol, nikotyna, leki, dopalacze];  
 nieefektywna współpraca z rodzicami [brak zainteresowania rodziców osiągnięciami szkolnymi 

ich dzieci, niska frekwencja na zebraniach klasowych, ubóstwo materialne uniemożliwiające 
kontakt ze szkołą, patologie występujące w domach rodzinnych uczniów].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ 
 

Cel nadrzędny szkoły: 
 
„Chcemy być szkołą świadomą zagrożeń współczesnego świata i aktywnie im 
przeciwdziałającą, tolerancyjną, wolną od dyskryminacji, promującą zdrowy styl życia, 
bezpieczną od przemocy i wolną od używek” 
 
 
Cele główne: 
1. Tworzenie szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom, rodzicom. 
2. Propagowanie pozytywnych wzorców rodzinnych i społecznych. 
3. Podnoszenie kompetencji i umiejętności społecznych. 
 
 
 
Cele szczegółowe: 
1. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole. 
2. Wzmacnianie współpracy rodziców ze szkołą. 
3. Wskazanie uczniom właściwych norm postępowania. 
4. Odwoływanie się do pozytywnych wzorców. 
5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
6. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat zagrożeń. 
7. Zwracanie uwagi na problemy młodzieży; kryzys wartości, brak autorytetów, moralnych  
wzorców, patologie, nałogi i inne. 
8. Określenie potrzeb i form pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi. 
9. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się i współdziałania. 
10. Dbałość o  czystość języka polskiego i kulturę słowa, rozumienie piękna. 
11. Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów. 
12. Kształtowanie wśród młodzieży wartości takich jak: patriotyzm, tolerancja. 
13. Przygotowanie do życia zawodowego. 
14. Budowanie więzi wewnątrzszkolnej oraz tworzenie zespołu wspólnoty nauczycieli, uczniów i  

rodziców. 
15. Wychowywanie poprzez wzorce osobowe, nacisk na szeroko rozumianą kulturę osobistą, 

szczególnie w sytuacjach konfliktowych i wywołujących emocje. 
16. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo 

w różnych uroczystościach związanych ze świętem miasta i okolic. 
17. Wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka poprzez uczestnictwo w kulturze 

(kino, teatr, muzeum), rozwijanie zainteresowań, wskazywanie piękna i estetyki otoczenia. 
18. Ukazywanie związku człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, potrzeby dbałości o nie. 
19. Wychowanie prawego i światłego obywatela, dojrzałego do uczestnictwa w życiu społecznym 

i rodzinnym; wolnego od nałogów i uzależnień, przygotowanego do podejmowania trudu 
dalszego rozwoju intelektualnego i duchowego. 

 
 
 
 



 
Obszar I  

 Dojrzałość fizyczna – zdrowy styl życia 
 

Cele szczegółowe: 
 
1. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole. 
2. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat zagrożeń. 
3. Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów. 
4. Wychowanie prawego  obywatelawolnego od nałogów i uzależnień. 
5.  Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów,  profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych,  
Internetu, hazardu. 
6. Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób. 
7. Tworzenie i realizowanie  polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole . 
8. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły w dobie pandemii COVID – 19. 

 
L 
p 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

1.  
 

Zbadanie poczucia bezpieczeństwa wśród 
uczniów w szkole. 

- opracowanie i 
przeprowadzenie ankiet wśród 
uczniów i rodziców na temat 
poczucia bezpieczeństwa w 
szkole 
- analiza przeprowadzonych 
ankiet 
- wnioski do dalszej pracy 
- rozmowy indywidualne z 
uczniami 

pedagog, 
wychowawcy 

październik,listopad - ankiety i ich analiza 

2.  Działania podejmowane  w zakresie 
bezpieczeństwa w związku z pandemią 
koronawirusa. 
 

- wdrażanie opracowanego na 
podstawie wytycznych MEN, 
MZ i GIS regulaminu 
funkcjonowania szkoły w czasie 
epidemii Covid – 19, 
- modyfikacja opracowanego 
regulaminu po roku jego 
funkcjonowania, w odniesieniu 
do aktualnych rekomendacji 
- umieszczenie termometrów 
kontrolujących temperaturę 

dyrekcja 
 
 
 
 
dyrekcja 
 
 
 
kierownik 
administracyjny 

cały rok szkolny 
2021/22r 
 
 
 
w miarę potrzeb 
 
 
 
1 września 2021r 
 

- potwierdzenie zapoznania 
się z dokumentami 
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Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

uczniów przy wejściach do 
szkoły, 
- wsparcie psychologiczne 
uczniów w związku sytuacją 
kryzysową wywołaną pandemią 
(pogadanki, rozmowy 
indywidualne, pomoc 
psychologa), 
- przedstawienie uczniom zasad 
prawidłowej pracy przy 
komputerze z uwzględnieniem 
dbałości o zdrowie (wada 
postawy, wzrok, maksymalna 
ilość  czasu spędzana przy 
komputerze itp.), 
- zaopatrzenie społeczności 
szkolnej w  maseczki ochronne, 
- rozmowy na godzinach 
wychowawczych dotyczące 
odpowiedzialności za zdrowie 
swoje i innych, 
- systematyczny monitoring 
funkcjonowania i zachowania 
uczniów na terenie szkoły, pod 
kątem przestrzegania procedur 
bezpieczeństwa. 

 
 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
kierownik 
administracyjny 
 
 
 
 
wszyscy pracownicy 

 
 
według potrzeb 
 
 
 
 
 
cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
wrzesień, październik  
 
 
 
 
 
cały rok szkolny 

 
 
- dokumentacja 
wychowawców klas i 
pedagoga szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Wyeliminowanie przypadków bójek, 
wymuszeń i zastraszania, obecności osób 
nieupoważnionych na terenie szkoły. 

- rzetelne pełnienie dyżurów 
przez nauczycieli i 
pracowników szkoły 
- kontrola osób przychodzących 
do szkoły, 
- współpraca wszystkich nau- 
czycieli w celu rozwiązywania 
sytuacji problemowych na 
posiedzeniach Zespołu 
Wychowawczego, 
- realizacja tematów godzin 
wychowawczych dotyczących 
problematyki agresji i przemocy 
oraz poczucia bezpieczeństwa 
uczniów, 
- prowadzenie warsztatów przez 
specjalistów  dotyczących 
przebiegu procesu adaptacji, 

dyrekcja, 
nauczyciele, 
pracownicy szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaproszeni specjaliści 
 
 

cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I semestr 
 
 

- grafik dyżurów 
- monitoring,  
- dokumentacja 
pedagoga szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dokumentacja 
pedagoga szkolnego i  
wychowawców klas 
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Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

integracji zespołu klasowego, 
przeciwdziałaniu agresji i 
przemocy w grupie 
rówieśniczej, 
- rozpoznawanie  przyczyn 
agresywnych zachowań 
uczniów poprzez rozmowy 
indywidualne z wychowawcami 
klas i pedagogiem szkolnym, 
- rzetelne wyciąganie 
konsekwencji w stosunku do 
uczniów  wykazujących 
agresywne postawy, 
- zapraszanie  do szkoły 
specjalistów realizujących 
warsztaty z zakresu 
bezpieczeństwa, 
- uściślenie współpracy ze 
strażą miejską w zakresie 
monitorowania terenu szkoły i 
wokół szkoły. 

 
 
 
 
wychowawcy klas, 
pedagog szkolny 

 
 
 
 
cały rok 

 
 
 
 
- dokumentacja 
pedagoga szkolnego i  
wychowawców klas 

4. Monitorowanie rozpowszechnienia używania 
substancji psychoaktywnych przez uczniów. 

- wnikliwa obserwacja 
zachowania uczniów pod kątem 
zachowań wskazujących na 
zażycie   środków 
psychoaktywnych 
- prowadzenie   ankiet 
- rozmowy indywidualne 
wychowawców i  pedagoga z 
uczniami na temat problemów, 
sytuacji szkolnej i pozaszkolnej 
uczniów 
- konsultacje z rodzicami 
uczniów 
- współpraca z instytucjami 
zewnętrznymi (wychowawcy 
Bursy, policja, Sąd Rejonowy, 
PPP, pracodawcyitp.) 

pedagog, 
wychowawcy, 
 
 
 
nauczyciele, 
kierownik 
kształcenia 
praktycznego, 
pielęgniarka szkolna 
 
 
 

 
cały rok 
 
 
 

- dziennik, 
- dokumentacja 
wychowawców klas, 
pedagoga szkolnego i 
pielęgniarki szkolnej, 
- protokoły Zespołu 
Wychowawczego  
 

5. Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w 
zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 
 

 - realizacja programów 
profilaktycznych i 
prozdrowotnych np.: ARS, 
- pogadanki na lekcjach 
wychowawczych oraz projekcja 
filmów, referaty uczniowskie 

pedagog 
 
 
wychowawcy 
 
 

zgodnie z planem pracy 
wychowawcy i pedagoga 
 
 
 
 

- dziennik elektroniczny, 
- dokumentacja 
wychowawców klas i 
pedagoga szkolnego 
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Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

- spotkania ze specjalistami – 
warsztaty 
- współpraca z instytucjami i 
organizacjami w zakresie 
profilaktyki i promocji zdrowia 
np.: PCK, SANEPID itp. 
- przeprowadzenie pogadanek 
dotyczących uzależnień ze 
specjalistami, 
- udział młodzieży w 
spektaklach edukacyjnych i 
innych przedsięwzięciach 
profilaktycznych, 
- realizacja tematyki godzin 
wychowawczych związana z 
problematyką uzależnień, 
omówienie konsekwencji 
stosowania używek, w tym 
papierosów i e - papierosów 
- kierowanie do poradni 
specjalistycznych młodzieży 
zagrożonej niedostosowaniem 
społecznym,, 
 - spotkanie szkoleniowe dla 
nauczycieli ze specjalistami w 
zakresie trudnych zachowań 
młodzieży oraz zagrożeń 
związanych z uzależnieniem, 
- ankieta dla młodzieży 
dotycząca problematyki 
uzależnień. 

zaproszeni specjaliści 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pedagog 
 
 
 
dyrekcja 
 
 
 
 
pedagog,  
wychowawcy klas 

zgodnie z 
harmonogramem 

6. Podnoszenie kompetencji nauczycieli i 
wychowawców w zakresie profilaktyki 
uzależnień. 

- udział w  kursach, szkoleniach,  
konferencjach metodycznych 

dyrektor, 
nauczyciele 

zgodnie z planem 
rozwoju nauczycieli 

- protokoły RP, 
- sprawozdania z 
doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 

7. Współpraca szkoły z instytucjami i 
podmiotami, które mogą wspierać działania 
szkoły  na rzecz przeciwdziałania narkomanii 
w środowisku lokalnym. 
 

Kontynuacja współpracy z 
instytucjami samorządowymi: 
- Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Ciechanowie 
- Komenda Policji w 
Ciechanowie 
- Sąd Rejonowy w Ciechanowie 
- Straż Miejska 
- Biuro itp. Rozwiązywania 

dyrektor,  
pedagog szkolny 

cały rok - dokumentacja 
pedagoga szkolnego 
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Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

Problemów Uzależnień 

8. Udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole w zakresie 
profilaktyki uzależnień, w szczególności 
uczniów zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym i niedostosowanych społecznie; 

- rozmowy indywidualne z 
pedagogiem szkolnym 
-informowanie policji, sądu, 
prokuratury o pojawiających się 
przypadkach demoralizacji i 
niedostosowania społecznego 
ucznia, 
- kierowanie do poradni 
specjalistycznych 

pedagog cały rok dokumentacja pedagoga 
szkolnego 

9. Upowszechnianie i realizacja w szkole  
programów służących promocji zdrowego 
stylu życia. 

- pogadanki na godzinach 
wychowawczych dotyczące 
kwestii prozdrowotnych, 
- akcje profilaktyczne i 
hoeppeningi promujące 
działania chroniące środowisko 
np.: Akcja Sprzątania Świata 
itp.  
- realizacja zagadnień 
dotyczących ochrony 
środowiska oraz zmian 
klimatycznych na przedmiotach 
zawodowych, 
- realizacja programów 
profilaktycznych i 
prozdrowotnych:  
Programy: 
„Wybierz życie pierwszy krok” 
„Zdrowe piersi są OK” 
„ARS, czyli jak dbać o miłość” 
„Zapobieganie wrodzonym 
wadom cewy nerwowej”, 
„Pierwszy dzwonek”, „Krajowy 
program zapobiegania 
zakażeniom HIV i zwalczania 
AIDS” 
oraz programy: 
- Program zapobiegania  
chorobom układu krążenia- 
pomiar ciśnienia tętniczego i 
wyznaczanie parametrów,   
- Profilaktyka wad postawy, 
wad wzroku – pokaz 
podstawowych ćwiczeń 

pedagog, 
wychowawcy, 
pielęgniarka, 
inni nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pielęgniarka szkolna, 
koordynator ds. zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pielęgniarka, 
wychowawcy klas 
 

w miarę potrzeb 
 
 
na bieżąco, w miarę 
potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dokumentacja 
pedagoga, 
-dziennik elektroniczny, 
- dokumenty 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dokumentacja 
pielęgniarki 



korekcyjnych, uczniowie z 
ujemnym wynikiem badań 
otrzymują zestaw ćwiczeń do 
pracy w domu, 
- Program zapobiegania 
chorobom zakaźnym 
przenoszonym drogą płciową, 
oddechową i przez krew, 
- wdrażanie zasad higieny 
osobistej i kształtowanie 
nawyków higienicznych u 
uczniów – rozmowy 
indywidualne, 
- zapobieganie AIDS i WZW – 
pogadanki, filmy video, kwiz 
- zapobieganie nadwadze i 
otyłości – nauka obliczania BMI 
i interpretacja wyników, 
- zorganizowanie szkoleniowej 
Rady Pedagogicznej dotyczącej 
sposobów radzenia sobie ze 
stresem, napięciem czy 
wypaleniem zawodowym. 

 
 
 
 
wychowawcy, 
nauczyciel WDŻ 
 
 
pielęgniarka szkolna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyrekcja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z 
harmonogramem 

10. Upowszechnianie programów edukacyjnych z 
zakresu zdrowego żywienia i aktywności 
fizycznej. 
 

- udział młodzieży w 
olimpiadach i konkursach 
związanych zzachowaniami 
prozdrowotnymi – Olimpiada 
Wiedzy o AIDS, Olimpiada 
Promocji Zdrowego Stylu 
Życia, Ogólnopolski Program  
- zorganizowanie Dnia Sportu 
na terenie szkoły połączonego z 
promowaniem zdrowego stylu 
życia, 
- realizacja zajęć dotyczących 
zdrowego stylu odżywiania się: 
zorganizowanie prelekcji 
dotyczącej zaburzeń odżywiania 
(bulimia, anoreksja). 

pielęgniarka, 
koordynator ds. 
wychowania 
zdrowotnego 
 
 
 
nauczyciele WF 
 
 
 
wychowawcy klas 
 

cały rok sprawozdanie z 
działalności 
koordynatora ds. 
wychowania 
zdrowotnego i 
pielęgniarki szkolnej 

11. Planowanie, wdrażanie, monitorowanie i 
ewaluacja szkolnej polityki w zakresie 
aktywności fizycznej. 
 

- prowadzenie dodatkowych 
zajęć sportowych dla młodzieży 
– koszykówka, siatkówka, tenis 
- organizowanie  
wewnątrzszkolnych turniejów,  
konkursów, testów wiedzy, 
- monitorowanie wyników na  
lekcjiwych. fiz. 

nauczyciele WF cały rok - dziennik elektroniczny, 
zapisy w dzienniku 
dodatkowych godzin WF  



- udział młodzieży w  
wewnątrzszkolnych i  
pozaszkolnych  zawodach 
sportowych. 

12. Podejmowanie działań w celu zwiększenia 
zaangażowania uczniów w zajęcia 
wychowania fizycznego. 

- wprowadzanie różnorodnych i 
ciekawych form prowadzenia 
zajęć WF (taniec, aerobik, 
siłownia) 
- zapraszanie znanych 
sportowców do szkoły  
- uczestnictwo w zajęciach poza 
szkołą na różnych obiektach 
sportowych 

nauczyciele WF, 
pedagog, 
dyrekcja 

w miarę potrzeb - dziennik elektroniczny 

13. Promowanie prozdrowotnych zachowań i 
postaw. 

- udział w ogólnoszkolnych i 
środowiskowych akcjach „Rzuć 
palenie razem z nami”, akcja 
promująca zdrowie, „Dzień bez 
papierosa”, i inne, 
- rozpowszechnianie materiałów 
propagandowych typu foldery, 
ulotki, broszury, 
- realizacja wyżej 
wymienionych programów 
prozdrowotnych 
- udział młodzieży w 
olimpiadach i konkursach 
związanych z zachowaniami 
prozdrowotnymi – „Olimpiada 
promocji zdrowego stylu 
życia”(etap szkolny i dalsze), 
Ogólnopolski program „Mam 
Haka na Raka”, 
- przeprowadzenie prelekcji 
przez specjalistów 
zaproszonych do szkoły 
dotyczących problematyki 
uzależnień (nikotyna, narkotyki, 
alkohol, dopalacze) i zdrowego 
stylu życia, 
- higiena pracy umysłowej w 
ramach BHP, edukacji 
czytelniczej i medialnej, 
- kształtowanie nawyków 
higienicznych, 
- udział młodzieży w zawodach 
organizowanych przez Szkolny 
Związek Sportowy, 

dyrekcja, 
pielęgniarka 
 
 
 
pedagog, 
koordynator ds. 
wychowania 
zdrowotnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zaproszeni specjaliści 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele WF 

według harmonogramu 
imprez 

- dokumentacja 
pielęgniarki szkolnej 
-  dokumentacja 
pedagoga 
- dokumentacja 
koordynatora ds. zdrowia 
- dokumentacja 
wychowawców klas 



 
 

 

 

Obszar II 
Dojrzałość psychiczna – odpowiedzialność 

 
Cele szczegółowe: 

 
1. Wskazanie uczniom właściwych norm postępowania i zasad współżycia międzyludzkiego oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania. 
2. Rozwijanie zainteresowań, możliwości i indywidualnych  predyspozycji oraz motywowanie do nauki. 
3.  Przygotowanie do życia zawodowego. 
4. Wychowanie prawego i światłego obywatela, dojrzałego do uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym.  
5.  Wychowywanie poprzez wzorce osobowe, nacisk na szeroko rozumianą kulturę osobistą,  szczególnie w sytuacjach konfliktowych i 

wywołujących emocje. 
6.  Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. 
7. Podejmowanie działań o charakterze antydyskryminacyjnym. Nauka tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka. 
8.  Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
9. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku 

tzw. Nowych Mediów. 
10. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym i problemom w nauce uczniów. 
11. Zapoznanie  uczniów z  aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi kwestii społecznych i finansowych. 
12. Wzmacnianie edukacji ekologicznej w szkole, poprzez rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 
L 
p 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

1. 
 

Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym 
uczniów, problemom w nauce oraz 
zapobieganie wysokiej absencji uczniów. 

- zapoznanie uczniów z 
Regulaminem Ucznia i Statutem 
Szkoły dotyczących  
konsekwencji wysokiej absencji 
uczniów oraz spóźnień na 
lekcję, 
- wdrażanie programu 
przeciwdziałania wysokiej 

wychowawcy, 
pedagog, 
 
 
 
 
dyrekcja szkoły, 
nauczyciele,poszczególn

cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 

- analiza sytuacji 
wychowawcze w klasach za 
dany miesiąc, 
- dziennik elektroniczny, 
- dokumentacja pedagoga 
szkolnego 
 
 
 

- realizacja zajęć dotyczących 
zdrowego stylu odżywiania się, 
tj. zorganizowanie prelekcji nt. 
zaburzeń odzywania: bulimia, 
anoreksja. 
 



L 
p 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

absencji uczniów, 
- systematyczny monitoring 
absencji poszczególnych 
uczniów przez wychowawców i 
rodziców, 
- organizacja zajęć 
wyrównawczych z przedmiotów 
sprawiających największe 
problemy, 
- organizacja dodatkowych 
zajęć przygotowujących 
uczniów do egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie oraz egzaminu 
maturalnego, 
- organizacja dodatkowych 
zajęć wyrównujących zaległości 
powstałej po okresie zdalnej 
nauki,  
- organizacja warsztatów 
prowadzonych przez 
specjalistów dotyczących 
umiejętności uczenia się, 
- realizacja zajęć z 
psychologiem mających na celu 
budowanie motywacji 
wewnętrznej  w procesie  
uczenia się,  
- poszerzenie tematyki godzin 
wychowawczych o kwestię 
radzenia sobie ze stresem, 
- otoczenie opieką i wsparciem 
uczniów mających problemy 
emocjonalne, 
- realizacja na godzinach 
wychowawczych tematyki 
dotyczącej sprawiedliwego 
oceniania, i wystawiania oceny 
z zachowania, 
- zacieśnianie współpracy z 
rodzicami w zakresie 
przeciwdziałania 
niepowodzeniom szkolnym i 
wysokiej absencji uczniów, 

ych przedmiotów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy klas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L 
p 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

- pozyskanie informacji od 
uczniów dotyczących 
warunków i możliwości 
odbywania przez nich nauki 
zdalnej, 
- zapewnienie uczniom na 
terenie szkoły odpowiednich 
warunków do nauki on – line. 

 
 
 
 
dyrekcja szkoły 
 
 

w miarę potrzeb 
 
 
 
 
w miarę potrzeb 
 
 

 
 
 
 
 
 
-przygotowanie sprzętu 
dla uczniów 
 

2. Angażowanie uczniów  w procesy 
podejmowania decyzji 
w szkole, aktywizacja samorządu 
uczniowskiego i innych form działalności 
uczniowskiej. 

- wybór prezydium Samorządu 
Uczniowskiego 
- przedstawienie wniosków na 
zebraniach samorządu - 
opiniowanie decyzji, 
- powołanie reprezentanta 
społeczności uczniowskiej do 
kontaktów z członkami 
społeczności szkolnej w 
sytuacjach trudnych, 
- zapisy do kółzainteresowań. 

opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego 
 

cały rok - protokół z działalności 
Samorządu 
Uczniowskiego 

3. Upowszechnianie programów edukacyjnych i 
szkoleń rozwijającychkompetencje 
wychowawcze rodziców. 
 

- pedagogizacja rodziców 
prowadzona przez specjalistów 
na spotkaniach klasowych i 
ogólnych – w zakresie 
uzależnień, agresji i przemocy, 
poszerzanie  umiejętności 
wychowawczych rodziców 
- rozmowy indywidualne z 
rodzicami prowadzone przez 
pedagoga podnoszące 
umiejętności wychowawcze 
rodziców 

dyrekcja, 
wychowawcy klas, 
specjalista ds. nieletnich 
 
 
 
 
pedagog szkolny 

według harmonogramu 
spotkań z rodzicami 
 
 
 
 
 
w miarę potrzeb 

- dziennik pedagoga 
szkolnego, 
- protokoły Zespołu 
Wychowawczego, 
- dziennik pedagoga 
szkolnego 

 
 
4. Opracowanie i upowszechnianie zbioru 

oczekiwań, zasad i reguł, dotyczących 
zachowania w środowisku szkolnym, oraz 
konsekwencji ich nieprzestrzegania – we 
współpracy z uczniami i wychowankami i ich 
rodzicami. 

- modyfikacja i systematyczne 
wdrażanie oraz zapoznanie 
uczniów z Regulaminem Ucznia 
- sporządzenie „kontraktu 
klasowego” przez każdą z klas 
(zasady akceptowane i 
nieakceptowane społecznie) i 
respektowanie go przez 
wszystkich uczniów 
- opracowanie i zapoznanie 
uczniów z kryteriami oceniania  

wychowawcy 
 
 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
nauczyciele 
 

wrzesień, październik 
 
 
wrzesień 
 
 
 
 
 
wrzesień 
 

- wpis w dzienniku 
elektronicznym 
potwierdzający realizację 
wskazanej tematyki, 
- opracowane kontrakty 
 
 
 
 
- Statut Szkoły 
 



zachowania, systemem kar i  
nagród 
- opracowanie planu  
wychowawcy klasowego 
- realizacja na godzinach 
wychowawczych tematyki 
dotyczącej wzajemnego 
zaufania, zrozumienia i 
tolerancji, 
- realizacja na godzinach 
wychowawczych tematyki 
dotyczącej kultury osobistej, 
właściwych relacji miedzy 
rówieśnikami i właściwej 
komunikacji w celu 
ograniczenia ilości 
wulgaryzmów stosowanych 
wobec siebie przez młodzież. 

 
 
dyrekcja, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
wychowawcy 

 
 
wrzesień 
 
 
cały rok 

 
 
- dokumenty dyrekcji 
szkoły 
 
 
 
 
 
- dokumentacja 
wychowawcy klasy 

5. Kształtowanie postaw tolerancji i 
przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole. 

- realizacja na godzinach 
wychowawczych tematyki 
antydyskryminacyjnej, 
przeciwdziałającej agresji i 
przemocy w grupie 
rówieśniczej, 
- organizacja imprez i 
uroczystości o charakterze 
integracyjnym, 
- zapraszanie specjalistów do 
szkoły realizujących warsztaty 
w powyższym zakresie, 
- podejmowanie inicjatyw na 
terenie szkoły o tematyce 
antydyskryminacyjnej (np.: 
wystawki tematyczne, oglądanie 
filmów i ich analiza). 

 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
pedagog szkolny 
 
 
 

w miarę potrzeb -  dokumentacja 
wychowawcy 
klasowego, 
- dokumentacja 
pedagoga szkolnego 

6. Realizacja programów rówieśniczych, takich 
jak: pomoc koleżeńska 
w nauce, rówieśniczy doradcy czy 
rówieśniczy mediatorzy; prowadzenie zajęć z 
zakresu edukacji prawnej dla uczniów i 
wychowanków, dotyczących m.in. 
konsekwencji prawnych stosowania 
różnych form przemocy. 
 

- spotkania ze specjalistami z 
Policji i Straży Miejskiej 
- realizacja przedmiotu WOS 
(elementy dotyczące 
powyższych zagadnień) 
-organizacja  samopomocy 
koleżeńskiej w obrębie klasy 
- zajęcia adaptacyjne 
prowadzone przez pedagoga dla 
klas pierwszych 
 
 

dyrekcja 
 
nauczyciel WOS – u 
 
 
wychowawcy 
 
pedagog 

cały rok 
 
zgodnie z rozkładem 
materiału 
 
według potrzeb 
 
wrzesień, październik 

-wpisy w dzienniku 
elektronicznym, 
 
- wpisy w dzienniku, 
- dokumenty 
wychowawcy 
klasowego, 
- dziennik pedagoga 
szkolnego 



7. Doskonalenie  nauczycieli i wychowawców z 
zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy 
rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, 
rozwiązywania konfliktów, podejmowania 
interwencji profilaktycznych, reagowania 
w sytuacjach kryzysowych. 

- udział w szkoleniach i 
konferencjach 
- udział w szkoleniowych RP 
- zapewnienie obiegu informacji 
miedzy pracownikami szkoły i 
rodzicami w celu skutecznego 
rozwiazywania problemów 
młodzieży 
- modyfikacja i wdrażanie 
Procedur Postępowania w 
Sytuacjach Kryzysowych 

wszyscy nauczyciele 
 
 
dyrekcja 

cały rok szkolny 
 
 
według potrzeb 
 

- zaświadczenia o 
odbytych szkoleniach, 
 
- protokół z Rady  
Szkoleniowej, 
 
 
 
- opracowane i 
zmodyfikowane 
procedury 

8. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z 
własnymi emocjami. 

-dyskusja na godzinach 
wychowawczych dotycząca  
adaptacji i integracji w  
zespole klasowym 
- dyskusja na godzinach 
wychowawczych, umiejętność 
dzielenia się własnymi 
spostrzeżeniami i odczuciami na 
temat  sprawiedliwości i 
zaufania oraz problemów i 
trudności jakie pojawiły się w 
klasie 
- warsztaty prowadzone przez 
specjalistów, 
- rozmowy indywidualne 
prowadzone przez pedagoga i 
wychowawców klas na temat 
radzenia sobie z emocjami 

wychowawcy, 
pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyrekcja 
 
wychowawcy, 
pedagog 

zgodnie z 
harmonogramem pracy 
wychowawcy klasowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
według potrzeb 
 
według potrzeb 

- wpis do dziennika 
elektronicznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dokumentacja 
pedagoga szkolnego 

9. Sztuka podejmowania decyzji i 
odpowiedzialność za nie .  
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i 
kreatywności uczniów. 

- dyskusja na godzinach 
wychowawczych dotycząca 
powyższych zagadnień, 
- realizacja omawianych 
zagadnień   na zajęciach z PPP 
oraz doradztwa zawodowego, 
- motywowanie uczniów do 
wdrażania własnych pomysłów 
związanych z dalszym 
rozwojem zawodowym, 
- realizacja na godzinach 
wychowawczych tematyki 
dalszej ścieżki zawodowej, 
wyboru zawodu i dalszej 
edukacji, 
- realizacja projektu unijnego z 
zakresu doradztwa zawodowego 
(szkolenia dla uczniów, staże 

wychowawcy,  
uczniowie 
 
nauczyciel prowadzący 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- panie: Małgorzata 
Sobecka i Magdalena 
Grelik - Grodecka 

według potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok 
 

- wpis do dziennika 
elektronicznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dokumentacja z 
realizacji projektu 



branżowe) 
- analiza na godzinach 
wychowawczych mocnych i 
słabych stron uczniów, ich 
potencjału w kontekście własnej 
przyszłości, 
- udział młodzieży w ustalaniu 
oceny z zachowania 
- dyskusja na temat 
umiejętności dokonywania 
samooceny. 

10. Podniesienie poziomu wiedzy na temat 
kwestii prawnych i finansowych 

- zebranie oczekiwań lub  
przeprowadzenie ankiety wśród 
uczniów diagnozującej ich 
potrzeby w kwestiach prawnych 
oraz finansowych, 
- zaproszenie specjalistów do 
szkoły w celu przeprowadzenia 
spotkań  poruszających 
omawiane kwestie (zgodnie z 
oczekiwaniami młodzieży), 
- pogadanki na godzinach 
wychowawczych dotyczące 
kwestii prawnych i finansowych 
w odniesieniu do potrzeb 
uczniów. 

wychowawcy klas 
 
 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
wychowawcy klas 

w miarę potrzeb -  dokumentacja 
wychowawcy klasy 

11. Współpraca z rodzicami przy realizacji 
programów profilaktyki selektywnej i 
wskazującej, w szczególności dla młodzieży 
ze środowisk zmarginalizowanych, 
zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem 
społecznym oraz  młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

- w przypadkach 
indywidualnych współpraca z 
pedagogiem szkolnym 
- pedagogizacja rodziców na 
spotkaniach klasowych i 
ogólnych w zakresie uzależnień, 
agresji i przemocy 
- współpraca ze Strażą Miejską 
dotycząca zakazu spożywania i 
sprzedaży napojów 
alkoholowych w miejscach 
publicznych, 
- reagowania na osoby palące, 
podejrzane o rozprowadzanie 
substancji psychoaktywnych w 
sąsiedztwie szkoły 
- zgłaszanie do odpowiednich 
instytucji przypadków 
występowania problemów 
alkoholowych, czy przemocy w 
rodzinie, udzielanie pomocy 

dyrektor, 
pedagog 

cały rok - dokumentacja 
pedagoga, 
- protokoły posiedzeń RP 



 
 

12. Podejmowanie działań w zakresie 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
cyfrowego oraz bezpiecznego korzystania z 
Internetu. 

- spotkania uczniów ze  
specjalistami 
- wprowadzanie tematyki na  
godziny wychowawcze 
- debaty międzyklasowe 

wychowawcy, 
pedagog 
 
nauczyciele 

cały rok - tematyka godzin 
wychowawczych, 
- dokumentacja 
pedagoga szkolnego 

13. Podejmowanie działań w zakresie   bardziej 
efektywnego korzystania z technologii 
cyfrowych. 

- wprowadzanie w miarę 
możliwości pracy z 
komputerem na różnych 
przedmiotach, 
- zwiększanie umiejętności 
wykorzystywania technologii 
cyfrowych w celu  
przygotowania do różnych 
metod  kształcenia  na 
odległość, 
- przeprowadzenie szkoleń 
wewnątrzklasowych w 
powyższym zakresie, w ramach 
zajęć informatyki. 

wszyscy nauczyciele 
 
 
nauczyciele informatyki 
 
 
 
 
 
nauczyciele informatyki 

cały rok 
 
 
październik 2021r 
 
 
 
 
 
październik 2021r 

- wpisy do dziennika 
elektronicznego 
 
 

14. Upowszechnianie informacji o punktach 
konsultacyjnych i liniachpomocowych , w 
których można zgłaszać przypadki 
niebezpiecznych zdarzeń w Internecie. 
 

- umieszczenie na stronie 
internetowej informacji o 
liniach pomocowych dla 
uczniów w zakresie 
niebezpiecznych zdarzeń w 
Internecie 
- zorganizowanie dnia 
bezpiecznego Internetu i 
przygotowanie gazetki 
informacyjnej na temat 
różnych zagrożeń w sieci oraz 
sposobach ochrony przed nimi 
- informowanie o bezpiecznym 
korzystaniu z Internetu 

nauczyciel informatyki, 
wszyscy  nauczyciele 
 

cały rok - strona internetowa, 
- opracowane materiały 

15. Poszerzenie współpracy z instytucjami i 
podmiotami, które mogą wspierać działania 
szkoły  na rzecz prawidłowego 
funkcjonowania uczniów  w środowisku 
cyfrowym. 

- współpraca z komendą KPP 
w  
Ciechanowie 
- z Biurem do spraw  
Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień 
 

dyrekcja, 
pedagog 

w miarę potrzeb -  dokumentacja 
pedagoga szkolnego, 
- plan nadzoru 
pedagogicznego 

16. Uwzględnienie tematyki przeciwdziałania 
przemocy seksualnej w działalności szkoły. 

- promowanie zasady równości wychowawcy 
 

na bieżąco - tematyka godzin 
wychowawczych 

psychospołecznej i prawnej tym 
rodzinom, pomoc w trudnej 
sytuacji materialnej (zakup 
podręczników, odzieży, biletów 
itp.). 



 i szacunku między płciami: 
tematyka godzin 
wychowawczych 
uwzględniających przemoc 
seksualną w relacjach 
rówieśniczych i w rodzinie 
- uwzględnianie powyższej 
tematyki na lekcjach WDŻ, 
 -pogadanki na lekcjach religii 
- współpraca z instytucjami: 
policja, sąd, kuratorzy 

 
 
 
 
 
 
pedagog 
 
nauczyciel WDŻ i religii 

- dokumentacja 
pedagoga 

17. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i  
dyrekcji szkoły w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

- udział w szkoleniach, 
kursach, konferencjach w 
zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
- współpraca z instytucjami 
specjalistycznymi: KPP, Sąd, 
MOPS, GOPS itp. 

dyrekcja, 
nauczyciele, 
pedagog 
 

w miarę potrzeb - zaświadczenia o 
odbytych formach 
doskonalenia 
- protokół RP 

18. Rozwijanie u uczniów umiejętności 
świadomego wyboru dalszej drogi 
zawodowej. 

- spotkania ze specjalistami z 
zakresu preorientacji  
zawodowej 
- organizowanie wyjść na  
  „Targi Edukacyjne” 
- udział w akcjach „Drzwi  
  Otwarte” wyższych uczelni 
- współpraca z Centrum  
  Poradnictwa Zawodowego 
- zajęcia z podstaw  
przedsiębiorczości 
- poszerzanie wiedzy na temat 
różnych form poszukiwania 
pracy 
- doskonalenie kompetencji  
zzakresu uczestnictwa w 
rozmowach kwalifikacyjnych i 
wystąpieniach publicznych, 
- organizowanie na godzinach 
wychowawczych tematyki 
dotyczącej dalszej ścieżki 
zawodowej – wyboru zawodu i 
dalszej edukacji 

Poradnia 
PsychologicznoPedagogiczna, 
pedagog, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy, 
dyrekcja, 
nauczyciele PP 
 

w miarę potrzeb 
 
 
 
w ustalonym terminie 

- dokumentacja 
pedagoga szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dokumentacja 
wychowawcy klasy 

19. Podejmowanie działań z zakresu 
przeciwdziałania agresji i przemocy, w tym 
cyberprzemocy. 

- realizacja tematów godzin 
wychowawczych nt. 
problematyki agresji i 
przemocy, w tym 
cyberprzemocy, 
- opracowanie i 

wychowawcy klas    
pedagog 
samorząd uczniowski 
 
 
nauczyciel informatyki 

cały rok - dokumenty 
wychowawcy 
klasowego, 
- wpisy w dzienniku 
elektronicznym 
- dokumenty pedagoga 



upowszechnianie materiałów 
metodycznych dla nauczycieli  
zzakresu cyberprzemocy, 
- spotkania dla młodzieży ze 
specjalistami z zakresu 
przeciwdziałania agresji i 
przemocy, w tym 
cyberprzemocy, 
- rozmowy z uczniami 
dotyczące wyżej 
wymienionego problemu  
 - poruszenie na zebraniach 
klasowych tematyki 
cyberprzemocy i zagrożeń z 
tym związanych, 
- ankieta dotycząca problemu 
cyberprzemocy, 
- przeprowadzenie na terenie 
szkoły kampanii przeciw 
cyberprzemocy, 
- uściślenie współpracy z KPP 
w zakresie profilaktyki i 
prewencji, w tym bezpiecznego 
korzystania z mediów 
społecznościowych 
(przeciwdziałanie 
cyberprzemocy). 

20. Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysowych. 

- podjęcie działań 
interwencyjnych w przypadku 
sytuacji konfliktowej 
- rozmowy indywidualne 
prowadzone przez pedagoga i 
wychowawców klas o 
charakterze wzmacniającym z 
uczniami mającymi problemy 
emocjonalne, problemy okresu 
dojrzewania, 
- rozmowy indywidualne 
prowadzone przez pedagoga i 
wychowawców klas o 
charakterze wzmacniającym, 
związane z izolacją społeczną, 
niemożnością nawiązania lub 
podtrzymania właściwych 
relacji społecznych (po okresie 
nauki zdalnej) 
- warsztaty prowadzone przez 

dyrekcja, 
wychowawcy klas, 
pedagog 

w miarę potrzeb - dokumentacja  
pedagoga szkolnego, 
- dokumentacja  
wychowawców klas 



specjalistów z zakresu 
powyższej tematyki, 
- realizacja tematów godzin 
wychowawczych dotyczących 
wzmacniania mocnych stron 
ucznia, poczucia 
samoakceptacji i 
samozadowolenia, 
- rozmowy indywidualne z  
rodzicami uczniów 
sprawiających problemy 
wychowawcze. 

21. Wzmacnianie edukacji ekologicznej 
w szkole 

Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za 
środowisko naturalne poprzez; 
- pogadanki na godzinach 
wychowawczych, 
- udział w akcjach 
promujących ekologię, 
- organizacja na terenie szkoły 
kampanii promujących 
odpowiedzialność za 
środowisko naturalne, 
- zaproszenie specjalistów 
zajmujących się problematyką 
ekologii 

wychowawcy, 
pedagog 
 

cały rok - dokumentacja 
wychowawcy i 
pedagoga szkolnego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
Obszar III 

Dojrzałość społeczna – konstruktywne role społeczne 
 

Cele szczegółowe: 
 
1. Budowanie więzi wewnątrzszkolnej oraz tworzenie zespołu wspólnoty nauczycieli, uczniów  i  rodziców. 
2. Wzmacnianie współpracy rodziców ze szkołą. 
3. Określenie potrzeb i form pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi. 
4. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się i współdziałania. 
5. Wychowywanie poprzez wzorce osobowe, nacisk na szeroko rozumianą kulturę osobistą, szczególnie w sytuacjach konfliktowych i wywołujących  
emocje. 
6. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w różnych uroczystościach związanych ze świętem  
miasta i okolic. 
7. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów związanych z wyjazdem rodziców z a granicę w celach zarobkowych, a także z  
przemocą 
w rodzinie. 
8. Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów poprzez aktywny udział w wolontariacie i akcjach   
charytatywnych. 
9. Budowanie pozytywnych relacji społecznych. 
10. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz wspieranie prawidłowego rozwoju ich osobowości. 
11. Upowszechnienie  idei tolerancji oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji. 
12. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców. 
13. Zwiększenie współpracy z podmiotami i instytucjami, które  mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym. 
14. Pomoc materialna uczniom. 
15. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły. 
 

 
 
 
 



 
 

L 
p 

Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

1. Prowadzenie zajęćintegracyjnych w klasach 
szczególnie pierwszych a także programowo 
wyższych. 

- plan adaptacyjny dla uczniów     
klas pierwszych 
- plany wychowawcze 
- imprezy klasowe 
- otrzęsiny szkolne 
- warsztaty integracyjne 
prowadzone przez specjalistów 

wychowawcy, 
Samorząd Uczniowski, 
pedagog szkolny 

cały rok 
 
 
 
 
wrzesień, październik 

-dziennik elektroniczny,  
-plany pracy 
wychowawców, 
-harmonogram 
uroczystości szkolnych 

2. Przestrzeganie przez  społeczność szkolną 
ustalonych  norm, zasad współżycia i 
postępowania. 

- realizacja tematyki godzin 
wychowawczych dotyczących 
kultury osobistej, sposobu 
funkcjonowania w grupie 
rówieśniczej i relacjach uczeń – 
nauczyciel, 
- sporządzanie kontraktu 
klasowego – zasad 
funkcjonowania w zespole 
klasowym. 

wychowawcy klas cały rok -  dokumentacja 
wychowawcy 

3. Upowszechnianie idei tolerancji  i akceptacji 
różnorodności uczniów  ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz 
przeciwdziałanie wszelkim rodzajom 
dyskryminacji.  

- akcje wolontariatu 
- ankiety dotyczące 
dyskryminacji na terenie szkoły 
- kampania 
antydyskryminacyjna 
-realizacja tematów godzin 
wychowawczych dotyczących 
wzmacniania mocnych stron 
ucznia, poczucia samoakceptacji 
i samozadowolenia, akceptacji 
odmienności kulturowej, 
ideowej i religijnej innych, 
wpajanie empatii 
-rozmowy indywidualne 
prowadzone przez pedagoga i 
wychowawców klas o 
charakterze wzmacniającym, z 
uczniami mającymi problemy 
emocjonalne, problemy okresu 
dojrzewania,  
- systematyczne wdrażanie 
przez nauczycieli i 
pracowników szkoły systemu 
nagradzania uczniów 

wychowawcy i 
Samorząd Uczniowski, 
 
 
 
wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
pedagog, 
wychowawcy, 
pielęgniarka 
 
 
 
 
wszyscy nauczyciele , 
dyrekcja, 
pracownicy szkoły 
 

cały rok szkolny 
 
 
 
 
według harmonogramu 
godzin wychowawczych 
 
 
 
 
 
 
w miarę potrzeb 
 
 
 
 
 
 
w miarę potrzeb 
 
 
 

- sprawozdanie z 
działalności samorządu 
szkolnego, 
- wpisy w dzienniku 
elektronicznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- dokumenty pedagoga 
szkolnego i 
wychowawców 
 
 
 
 
- dostosowanie  
wymagań dla uczniów z 
opiniami i orzeczeniami, 
- wykaz zajęć 



L 
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Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

(pochwały, zachęty) w celu 
wzrostu ich samooceny. 
- organizacja pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
w szkole, 
- organizacja pomocy 
koleżeńskiej 

 
 
 
dyrektor, 
 
nauczyciele 

 
 
 
cały rok 
 
cały rok 

4. Organizowanie i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
w szkole dla uczniów, rodziców, nauczycieli, 
wychowawców. 

- sporządzenie wykazu uczniów 
objętych pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną, 
- organizacja zajęć zgodnie z 
harmonogramem. 

wychowawcy 
poszczególnych klas, 
pedagog 

cały rok - wykaz uczniów z 
orzeczeniami 
sporządzony przez 
wychowawcę, 
- wykaz zajęć, 
- dzienniki zajęć 

5.  Organizowanie i udzielanie pomocy 
materialnej dla uczniów z najuboższych 
rodzin. 

- diagnoza  sytuacji materialnej 
uczniów i potrzeb rodziny, 
- nawiązanie współpracy z 
Organami Pomocy Społecznej 
w kwestii pomocy rodzinom, 
- prowadzenie stypendiów 
szkolnych – „Wyprawka 
Szkolna”, 
- zwalnianie od składek 
ubezpieczeniowych  

wychowawcy 
 
pedagog, 
pielęgniarka szkolna 
 

na bieżąco - dokumentacja 
wychowawcy klasy 
- dokumentacja 
pedagoga szkolnego. 

6. Propagowanie w szkole działań  
zapobiegającychzachowaniom ryzykownym, 
rozwijających umiejętności psychologiczne i 
społeczne uczniów.  

- warsztaty z asertywności dla 
uczniów, tj. warsztaty wsparcia 
psychologicznego, 
- warsztaty prowadzone przez 
specjalistów. 

wychowawcy, 
zaproszeni specjaliści np. 
z PPP w Ciechanowie 

cały rok  
 
 
 
w miarę potrzeb 

- wpis w dzienniku 
elektronicznym 

7  Tworzenie warunków do prawidłowego 
rozwoju emocjonalnego i społecznego 
uczniów poprzez aktywny udział w 
wolontariacie i akcjach    charytatywnych. 
 

- udział w akcjach 
charytatywnych 
organizowanych we współpracy 
z organizacjami i instytucjami 
np. :PCK -  „Wyprawka dla 
żaka”, „Dzień walki z głodem”, 
„Czerwonokrzyska gwiazdka z 
PCK”, „Wielkanoc z PCK”, 
koncerty charytatywne, itp, 
- udział młodzieży w 
wolontariacie np.; w zbiórkach 
żywności (Bożonarodzeniowa i 
Wielkanocna) we współpracy  
Bankiem Żywności, 
- coroczny udział młodzieży w 
WOŚP –ie, w akcji „Góra 

samorząd uczniowski, 
dyrekcja, 
wychowawcy i pedagog 

w miarę potrzeb - protokół z działalności 
samorządu szkolnego, 
- protokół z działalności 
szkolnego koła PCK, 
- protokoły zespołu 
wychowawczego 
 



L 
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Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

grosza”, w zbiórkach żywności 
dla zwierząt ze schroniska oraz  
opiece nad  zwierzętami 
 - zbiórki żywności 
organizowane na terenie szkoły 
 - udział młodzieży w 
honorowym krwiodawstwie i 
innych akcjach wolontariatu 
wynikających z bieżących 
potrzeb, 
- realizacja tematyki godzin 
wychowawczych dotyczącej 
dobroczynności, rozwijania 
empatii i współczucia u innych. 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i 
wychowawców umożliwiających 
budowanie pozytywnych relacji z uczniami i 
ich rodzicami, w tym kompetencji z zakresu 
komunikacji interpersonalnej. 

- organizacja szkoleniowych 
Rad Pedagogicznych z udziałem 
specjalistów z PPP i policji w 
tym zakresie, 
- zorganizowanie szkoleniowej 
RP na temat sposobów 
organizacji i udzielania PPP w 
szkole, 
- udział w szkoleniach, kursach, 
konferencjach, 
- zorganizowanie szkoleniowej 
RP na temat trudności wieku 
dorastania i dojrzewania, 

dyrekcja 
 
 
 
wszyscy nauczyciele 

na bieżąco, w miarę  
potrzeb 

- protokoły RP 
 - zaświadczenia z 
uczestnictwa w formach 
doskonalenia 

9. Uściślenie współpracy rodziców ze szkołą. - zapoznanie rodziców z 
dokumentami szkoły (Statut 
Szkoły, Plan Pracy Szkoły, 
Program Wychowawczy, 
Ocenianie Wewnątrzszkolne, 
Program Profilaktyki i kontrakty 
uczeń – nauczyciel), 
- zachęcanie i zapraszanie 
rodziców do aktywnego udziału 
w życiu szkoły i realizacji zadań 
szkolnych, 
- zacieśnianie współpracy z 
rodzicami w zakresie 
przeciwdziałania 
niepowodzeniom szkolnym i 
wysokiej absencji uczniów, 
- pedagogizacja rodziców na 

wychowawcy klas  wrzesień, październik - teczka wychowawcy 
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Zadanie do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Terminy Dokumentacja 
potwierdzające 
realizację 

spotkaniach klasowych i 
ogólnych w zakresie uzależnień, 
agresji i przemocy, 
- informowanie rodziców o 
możliwości uzyskania pomocy 
ze strony szkoły oraz pomocy 
specjalistycznej, 
- udzielanie rodzicom 
informacji o  możliwości 
pozyskania pomocy materialnej 
dla rodzin, 
- zapewnienie obiegu informacji 
między pracownikami szkoły i 
rodzicami, 
- poszerzenie współpracy 
rodziców ze szkołą o spotkania 
w formie wychowawca – uczeń 
– rodzic. 
 

10. Tworzenie warunków do uspołeczniania 
szkoły i poszerzania współpracy z 
instytucjami i podmiotami, które mogą 
wspierać działania szkoły  w środowisku 
lokalnym. 

- współpraca z mediami oraz 
instytucjami: 
Sądem, policją, MOPS – em, 
PCK, PPP, Starostwem 
Powiatowym, Centrum Kultury 
i Sztuki, Strażą Miejską i inne, 
- organizowanie uroczystości 
szkolnych o zasięgu lokalnym 

dyrekcja,  
pedagog,  
nauczyciele 
 
 
 
- 

cały rok 
 
 
 
 
 
według harmonogramu 
uroczystości szkolnych 

- sprawozdania pedagoga 
szkolnego, 
- protokoły zespołu 
wychowawczego, 
- podziękowania za 
współpracę 

11. 
 
 
 
 
 

Wdrażanie w szkole programów i działań 
profilaktycznychukierunkowanych na 
rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem 
metodymediacji i negocjacji. 

- przeprowadzenie „warsztatów 
wsparcia psychologicznego” dla 
wybranych uczniów, 
- warsztaty dla uczniów 
prowadzone przez specjalistów 
z PPP lub innych instytucji, 
- mediacje i negocjacje 
prowadzone w sytuacjach 
kryzysowych, 

pedagog 
 
 
dyrekcja 

cały rok 
 
 
w miarę potrzeb 

- lista obecności uczniów 
biorących udział w 
warsztatach 
 
- wpisy w dzienniku 
elektronicznym 

12. 
 
 
 
 
 
 

Monitorowanie sytuacji uczniów  związanej z 
wyjazdemrodziców za granicę w celach 
zarobkowych i udzielanie im różnych form 
wsparcia w zakresie rozwoju emocjonalnego, 
poznawczegoi społecznego. 
 

- rozpoznawanie i analiza 
sytuacji rodzinnej uczniów 
(ankiety, indywidualne 
rozmowy z uczniami, u których 
zaobserwowano problemy w 
nauce, z frekwencją, problemy 
natury emocjonalnej, 
- wywiad środowiskowy, 

Wychowawcy, 
pedagog 

cały rok - przeprowadzona 
ankieta 
- notatki z 
przeprowadzonych 
wywiadów 
- protokoły Zespołu 
Wychowawczego 
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- organizowanie form pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej, kierowanie do 
instytucji specjalistycznych, 
udostępnianie informacji o 
instytucjach pomocowych. 

13. 
 
 
 
 
 

Szacunek dla praw i obowiązków wobec 
innych.  

- tworzenie pozytywnego 
klimatu emocjonalnego w klasie 
poprzez wspólne rozmowy, 
integrację klasową, imprezy i 
uroczystości wewnątrzklasowe, 
- rozwiązywanie konfliktów 
wewnątrzklasowych, 
- realizacja tematów godzin 
wychowawczych z zakresu 
umiejętności zachowania się w 
różnych sytuacjach społecznych 
i kultury osobistej, 
- udział w miejskich akcjach 
niesienia pomocy humanitarnej. 

wychowawcy, 
pedagog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dyrekcja 

cały rok -  dokumentacja 
wychowawcy klasowego 
i pedagoga szkolnego 

14. Zapewnienie wsparcie psychologiczno – 
pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem 
zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych. 

- analiza opinii i orzeczeń  
uczniów dostarczonych do 
szkoły (praca zespołów), 
- dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do możliwości 
psychofizycznych dziecka, jego 
potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych, 
- zapewnienie zajęć  
specjalistycznych dla uczniów 
objętych PPP, zgodnie z  
zaleceniami poradni 
- ewaluacja podejmowanych 
działań psychologiczno – 
pedagogicznych wobec uczniów 
i wnioski do dalszej pracy z 
uczniami. 

wychowawcy klas 
(zespół), 
 
nauczyciele uczący w 
danej klasie, 
 
 
 
dyrekcja 
 
 
 
wychowawca klasy 

-wrzesień 2021r 
 
 
- cały rok 
 
 
 
 
- cały rok 
 
 
 
- w miarę potrzeb 

- dokumentacja 
wychowawców  klasa 
 
- dokumentacja z PPP 
 
 
 
 
 - dokumentacja z PPP 
 

 
 
 

 

Komentarz [T1]:  



 
 
 

Obszar IV 
Dojrzałość duchowa  – system wartości, poczucie sensu życia 

 
Cele szczegółowe: 
 
1. Odwoływanie się do pozytywnych wzorców. 
2. Zwracanie uwagi na problemy młodzieży; kryzys wartości, brak autorytetów, moralnych  wzorców, patologie, nałogi i inne. 

3. Dbałość o  czystość języka polskiego i kulturę słowa, rozumienie piękna. 
4. Kształtowanie wśród młodzieży wartości takich jak: patriotyzm, tolerancja. 
5. Wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka poprzez uczestnictwo w kulturze (kino, teatr, muzeum), rozwijanie zainteresowań, 

wskazywanie piękna i estetyki otoczenia. 
6. Wychowanie prawego i światłego obywatela,przygotowanego do podejmowania trudu dalszego rozwoju intelektualnego i duchowego. 
7. Wychowanie estetyczne. 
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1. Rozwój osobowy ucznia w sferze estetycznej, 
kształtowanie wrażliwości estetycznej. 
Dbałość o czystość języka ojczystego i kulturę 
słowa. 

- organizowanie  wycieczek 
edukacyjnych do teatru, wyjść 
do kina oraz innych akcji 
promujących polską kulturę i 
dziedzictwo cywilizacyjne 
Europy, 
- uczestnictwo w 
wewnątrzszkolnych i 
międzyszkolnych konkursach 
artystycznych, 
- wykorzystanie talentów 
poprzez uczestnictwo w 
akademiach szkolnych oraz 
pomoc w przygotowaniu 
dekoracji, 
- tematyczne wystawy prac 
plastycznych uczniów , 
- dbałość o wystrój klasy i 
szkoły, 
- aktywna działalność koła  

wychowawca, 
nauczyciele 
 
 
 
 
opiekunowie kół 
zainteresowań 
 
 
wychowawca, 
opiekun koła 
 
 
 
nauczyciele 
 

cały rok 
 
zgodnie z 
harmonogramem 
 
 
zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości 
 
cały rok, 
według potrzeb 
 

- dokumentacja 
wychowawcy klasowego 
j.w 
 
 
j.w 
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 Dziennikarskiego, 
- dbałość o czystość szkoły i 
okolic  -udział w akcji 
sprzątania świata. 

2 
 
 
 
 
 
 

Podtrzymywanie pozytywnych tradycji 
szkoły, przekazywaniewartości społecznych i 
norm prospołecznych. 

- prowadzenie kroniki szkolnej 
- prowadzenie gazetki szkolnej 
- obchody: Dnia Patrona, wigilie 
klasowe, Dzień Papieski, 
studniówka szkolna, 
przekazanie sztandaru, otrzęsiny 
itp. 
- realizacja podstawy 
programowej z przedmiotów: 
wos, historia, j. polski, religia 
wdż 

Marta Wysocka 
M. Sobecka 
 
wszyscy nauczyciele 
 
 
 
nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 

zgodnie z 
harmonogramem 
 
 
zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości szkolnych 
 
 
zgodnie z programem 
nauczania 

-zgromadzone 
dokumenty 
 
 
- strona internetowa 
- zapisy w dzienniku 
elektronicznym 
 
- zapisy w dzienniku 
elektronicznym 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Świadome uczestnictwo w życiu narodu -  
wychowanie patriotyczne. 

- zapoznanie uczniów z 
prawami i obowiązkami 
obywatelskimi – lekcje 
wychowawcze, spotkania z 
posłami i radnymi, 
- szacunek do symboli 
narodowych, 
- uczestnictwo młodzieży 
szkolnej w uroczystościach 
miejskich o charakterze 
patriotycznym, 
- poznawanie historii i kultury 
własnego regionu, 
- zwiedzanie zabytków miasta i 
okolic, 
- konkurs wiedzy o ziemi 
ciechanowskiej. 

wychowawca, 
pedagog, 
nauczyciel historii i wos 
u 
 
wychowawca 
 
dyrekcja 
 
 
 
wychowawcy 
 
nauczyciel historii 

cały rok  
 
 
 
 
zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości, 
 
cały rok 

- wpis w dzienniku 
elektronicznym 
 
 
 
- dokumentacja 
wychowawcy klasowego 
- dokumentacja 
wychowawcy klasowego 

4 
 
 
 
 
 

Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
 

- proponowanie uczniom oferty 
zajęć pozalekcyjnych i 
rozwijających, 
- stworzenie możliwości 
podejmowania działań 
alternatywnych poprzez 
zaangażowanie  w działania 
pozytywne (np. wolontariat, 
honorowe krwiodawstwo, 
pomoc koleżeńska), 
- udział w wydarzeniach o 
charakterze kulturalno – 

dyrektor 
 
 
nauczyciele, 
pedagog szkolny 

cały rok - dokumentacja szkolna 
 
-  kronika szkolna 
- dokumentacja 
fotograficzna 
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oświatowym (wyjścia do kina, 
teatru, muzeum itp.;) 
 

5. Rozwój osobowy w sferze moralnej i 
duchowe. 

-Pogadanka dotycząca roli etyki 
w życiu człowieka, różnych 
religii i postaw kulturowych 
- poszerzenie tematyki godzin 
wychowawczych o podstawowe 
wartości istotne w życiu 
młodego człowieka ze 
szczególnym naciskiem na 
patriotyzm, wykształcenie, 
wiarę i religię. 

wychowawca, 
nauczyciel religii 

według planu pracy 
wychowawcy klasowego 

- dokumentacja 
wychowawcy klasy 

6. Wizja przyszłości. – małżeństwo, starość, 
śmierć, żałoba. 

-dyskusja, pogadanka, 
 -spotkania z pedagogiem. 
- zajęcia z przedmiotu WDŻ 

wychowawcy, 
nauczyciel religii, 
pedagog 

według planu pracy 
wychowawcy klasowego 

- dokumentacja 
wychowawcy klasy 

7. Kształtowanie właściwych postaw, wartości 
etyczno – moralnych oraz respektowanie norm 
społecznych.  

- realizacja tematów godzin 
wychowawczych 
dotyczących: podstawowych 
wartości w życiu człowieka,  
autorytetów i wzorców 
moralnych, 
- udział w imprezach 
kulturalnych propagujących 
podstawowe wartości 
człowieka, 
- spotkania ze specjalistami z 
instytucji samorządowych, 
poruszające powyższą tematykę, 
- realizacja akcji i imprez 
profilaktycznych na terenie 
szkoły umożliwiających 
młodzieży dokonywanie analizy 
zachowań i oceny 
podstawowych wartości 
społecznych. 

wychowawcy 
 
 
 
 
 
dyrekcja 
 
 
 
zaproszeni goście 
 
 
dyrekcja 

cały rok 
 
 
 
 
 
zgodnie z 
harmonogramem 
 
 
 
 
 
zgodnie z 
harmonogramem 

- wpisy do dziennika 
elektronicznego, 
- dokumentacja 
wychowawcy klasowego 

8. Rozwijanie umiejętności realizacji własnych 
celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość. 

- rozwijanie zainteresowań i 
pasji, 
- zachęcanie uczniów do 
systematycznej pracy w celu 
podniesienia swojej wiedzy i 
umiejętności oraz zdobycia 
wykształcenia, 
- doskonalenie umiejętności 

wszyscy nauczyciele, 
dyrekcja 

cały rok - dokumentacja 
opiekunów kół 
zainteresowań 
- dokumenty biblioteki 
szkolnej 
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samorozwoju poprzez  
wyszukiwanie źródeł informacji 
i umiejętne ich wykorzystanie w 
praktyce (Internet, biblioteki, 
czasopisma). 

9. Odwoływanie się do pozytywnych wzorców. - aktywny udział młodzieży w 
zajęciach z religii, języka 
polskiego, historii,  WDŻ, 
- udział w akademiach i 
uroczystościach szkolnych, 
- udział w uroczystościach o 
charakterze lokalnym 
kultywujących tradycje narodu i 
regionu, 
- zapraszanie absolwentów na 
spotkania z młodzieżą 
zachęcające do podejmowania 
trudu dalszego rozwoju 
intelektualnego i duchowego. 

nauczyciel  przedmiotu 
 
 
organizatorzy 
uroczystości, 
dyrekcja 
 
 
 
dyrekcja 

cały rok 
 
 
zgodnie z 
harmonogramem 
uroczystości 

- wpisy do dziennika 
 
 
- dokumentacja 
wychowawcy klasowego 

 


