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Program wychowawczo – profilaktyczny 
dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie 

gimnazjum i czteroletniego liceum ogólnokształcącego na 

podbudowie szkoły podstawowej 

na lata 2019 - 2023 

 

I Liceum Ogólnokształcącego 

im S.Staszica w Zgierzu 
dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia  

oraz potrzeb środowiska szkolnego 

 

Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być 

 poddawany modyfikacjom i unowocześnieniom. 

 
 

 

Uchwałą rady rodziców z dn 02.10.2019 r. po zaopiniowaniu przez radę 

pedagogiczną program wychowawczo - profilaktyczny szkoły został 

zatwierdzony do realizacji. 
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I. WSTĘP 

 

Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci są rodzice. Nauczyciele, 

wspomagając rodziców w procesie wychowawczym, dbają o wszechstronny  

i harmonijny rozwój ucznia, otwierają go na świat, jednocześnie przestrzegając 

przed jego zagrożeniami i niebezpieczeństwem, uczulają na potrzeby drugiego 

człowieka, koncentrując swoją uwagę na indywidualności i szacunku. 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany  

na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami  

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także graniczenie 

i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających życie. Profilaktyka 

winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość 

z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość 

młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi 

posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, a atmosfera w niej panująca 

sprzyjała pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli 

kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby mieli 

poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa 

i przyjaźni. 

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas 

godzin z wychowawcą, we współpracy z nauczycielami wszystkich 

przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami 

szkoły, w zależności od zasobów,potrzeb klasy oraz przy współpracy  

z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Wychowawca powinien kłaść nacisk na kształtowanie jednostek twórczych, 

kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym kształceniem zarówno  

w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią. W procesie tym ważne staje  

się rozwijanie osobowych cech wychowanka –w związku z tym wychowawca 

musi pomóc uczniom rozwinąć zdolności umożliwiające rozumienie przez nich  
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otaczającego ich świata na drodze samorefleksji dotyczącej zasadności własnych 

zachowań oraz rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, które umożliwią 

dialog z innymi i z samym sobą. Nauczyciel, budując relacje oparte na zaufaniu, 

prowadzi z wychowankami rozmowę, poprzez którą uczy nawiązywania 

serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. 

 

 

 

  II. PODSTAWA PRAWNA   

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny powstał w oparciu o aktualne przepisy 

prawa (nie tylko oświatowego), potrzeby rozwojowe uczniów i oczekiwania 

rodziców oraz potrzeby nauczycieli w zakresie pracy opiekuńczej, 

wychowawczej i profilaktycznej. Napisanie Programu było poprzedzone analizą 

sytuacji wychowawczej szkoły, sukcesów i porażek, metod wychowawczych 

stosowanych przez pracowników szkoły, określeniem potrzeb i oczekiwań 

uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. 

 

Przy opracowaniu Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły 

uwzględniono obowiązujące akty prawne, w szczególności:  

 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - 

art. 26, art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3.  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz.977,  

z 2014r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz.895).  

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.  

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

5. Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.  

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  

    z późniejszymi zmianami.  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r.  

       w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

       i promowania uczniów i słuchaczy szkół publicznych.  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r.  

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

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r.  

      w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla  

      dzieci i młodzieży  

 

 

 

    III.ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego 

oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować 

uczniów do życia w zgodzie z innymi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi 

wychowankowie byli uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi 

na krzywdę, kreatywni i przedsiębiorczy. Aby wystrzegali się przemocy 

słownej, fizycznej i psychicznej, dbali o kulturę osobistą, byli gotowi  

do uczestnictwa w kulturze, mając świadomość, że stanowią jej część. Naszym 

celem jest promowanie zdrowego stylu życia , a ty samym przestrzeganie przed 

nałogami, kształtowanie postawy obywatelskich, szacunek dla tradycji i kultury 

własnego narodu, oraz innych kultur i tradycji. Dołożymy wszelkich starań, aby 

uczniowie pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo 

kulturowe naszego narodu, Europy i świata. Pomożemy rozwijać  

ich zainteresowania i pasje. 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

uwzględniono: 

 obowiązujące akty prawne; 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące 

głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole  

i środowisku; 

 przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń 

uzależnieniami w szkole i środowisku; 

 przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ 

na proces wychowania. 
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IV. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności  

do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich 

praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa  

i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej 

współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie 

do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie 

postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr 

kulturyi sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku 

narodowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. 

Zapobieganie zachowaniom agresywnym, przejawom nietolerancji.  

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, 

umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie 

własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. 

Motywowanie do zdrowego stylu życia. Zapobieganie uzależnieniom. 

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego  

i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej 

sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego  

i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, 

sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie  

do racjonalnego i godnego życia. 

 

Celem działalności Szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie, poprzez 

wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego 

świata. 

Najlepsze efekty osiągnięte zostaną poprzez integrację środowiska: nauczycieli, 

uczniów i rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania  

i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 

 

Ceremoniał szkolny, zwyczaje i obyczaje szkolne: 

 pasowanie uczniów klas pierwszych, 

 otrzęsiny uczniów klas pierwszych, 

 mikołajki, 
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 wigilia, 

 bal studniówkowy uczniów klas trzecich, 

 święto wiosny, obrzędy wielkanocne, 

 wycieczki klasowe, 

 uroczyste pożegnanie absolwentów, 

 apele szkolne (wg potrzeb), 

 organizowanie konkursów, występów artystycznych, wystaw prac 

uczniów itp. 

 

Klasowe programy wychowawo-profilaktyczne zawierają terminy powyższych 

imprez i uroczystości oraz sposób ich realizacji przedstawione  

są w ujednoliconej formie w postaci tabeli: 

 

Plan wychowawcy klasy ....... na rok szkolny ......... 

 

 

Zadania wychowawcze      Metody realizacji      Terminy Uwagi 

 

 

 

   

 

 

 

V. WARTOŚCI KSZTAŁTOWANE W PROCESIE WYCHOWANIA 

 

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo 

-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej 

społeczności szkolnej. 

 

Wychowanie to wspieranie rozwoju dziecka ku pełnej dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianie  

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki” (art. 1 pkt 3 Ustawy 

Prawo oświatowe) 

 

KREATYWNOŚĆ 

innowacyjność, przedsiębiorczość, otwartość i zaangażowanie, 

samodzielność, 
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 społeczność szkolna podejmuje inicjatywy w różnych sferach życia, jest 

otwarta na zmiany i oryginalne pomysły, innowacyjność i nowoczesne 

metody pracy, w tym nowe formy aktywności fizycznej, 

 szkoła stwarza sytuacje dydaktyczne, wdrażając uczniów  

do samokształcenia i pracy zespołowej, 

 uczniowie organizują imprezy szkolne i klasowe, 

 uczniowie współorganizują szkolne wycieczki i wyjścia pozaszkolne, 

rozgrywki sportowe, 

 uczniowie biorą udział w różnego rodzaju projektach edukacyjnych  

i zajęciach organizowanych w przestrzeni miasta, 

 uczniowie uczestniczą w zajęciach psychoedukacyjnych organizowanych 

przez szkołę, 

 uczniowie podejmują własne inicjatywy i organizują różne 

przedsięwzięcia, imprezy pod opieką nauczycieli, 

 

  

KULTURA 

kultura osobista, kultura słowa, dbałość o wizerunek własny i szkoły  

w otoczeniu 

 nauczyciele i uczniowie znają zasady kulturalnego zachowania  

się w różnych sytuacjach i dbają o zachowanie reguł savoir - vivre’u  

w różnych sytuacjach, 

 uczniowie i nauczyciele znają style wypowiedzi (wysoki, potoczny itp.) 

i stosują je  odpowiednio do miejsca i sytuacji, 

 nauczyciele czuwają nad poprawnością języka polskiego i dbają o kulturę 

słowa w różnych sytuacjach, 

 uczniowie ćwiczą różne formy wypowiedzi na zajęciach dydaktycznych  

i w czasie różnych imprez klasowych i szkolnych, 

 w szkole obowiązuje ceremoniał szkolny, który jest akceptowany  

i stosowany przez społeczność szkolną, 

 uczniowie i nauczyciele dbają o estetykę szkoły i otoczenia, 

 uczniowie dbają o higienę oraz estetyczny i stosowny do sytuacji strój, 

 uczniowie aktywnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez 

szkołę, 

 uczniowie godnie reprezentują społeczność szkolną podczas różnych 

imprez organizowanych w środowisku np. wycieczek, konkursów, 

olimpiad , zawodów sportowych etc., 
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 rodzice współuczestniczą w imprezach szkolnych, wspierają uczniów  

i szkołę swoją obecnością i pomocą w organizacji szkolnych 

przedsięwzięć. 

 

 

 

WIEDZA 

edukacja pojmowana jako proces i wartość, jakość uczenia się, znaczenie 

edukacji i samokształcenia w życiu człowieka, 

 społeczność szkolna uczestniczy w procesie ciągłego doskonalenia, 

 uczniowie i nauczyciele kształtują w sobie umiejętności słuchania innych 

i rozumienia ich poglądów w celu głębszego rozumienia świata, 

 każdy uczeń maksymalnie wykorzystuje czas lekcyjny w trosce o własny 

rozwój i rzetelność swojego wykształcenia, 

 każdy uczeń doskonali się w samokształceniu, 

 każdy uczeń stara się osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, 

 nauczyciele wspierają uczniów starających się poprawić swoje wyniki  

w nauce, 

 nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując metody 

nauczania do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, 

 szkolne prawo potępia plagiat, niesamodzielność, nieuczciwość  

w procesie zdobywania wiedzy, 

 szkolne prawo potępia nierzetelny stosunek do obowiązku uczęszczania 

do szkoły, 

 nauczyciele oceniają wiedzę i umiejętności zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

 

WSPÓŁPRACA 

umiejętności społeczne, budowanie podmiotowych relacji, empatia, 

podejmowanie samodzielnych inicjatyw na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego 

 uczniowie podejmują pracę w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym 

Kole Wolontariatu, 

 uczniowie uczestniczą w warsztatach i lekcjach organizowanych przez 

szkołę doskonalących kompetencje społeczne np. w warsztatach 

aktywizujących do wyboru dalszej drogi życiowej, warsztatach 
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kształcących budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, 

 nauczyciele i uczniowie wzajemnie korzystają z swojej wiedzy  

i doświadczenia, razem osiągają zamierzone cele, 

 w szkole dbamy o sprawny przepływ informacji i ciągłą poprawę relacji 

interpersonalnych, 

 podczas realizacji zadań pracujemy w zespołach i dzielimy  

się pomysłami, 

 nauczyciele w procesie edukacji dbają o doskonalenie inteligencji 

emocjonalnej uczniów, 

 nauczyciele współpracują z różnymi instytucjami w celu uatrakcyjnienia 

zajęć lekcyjnych. 

 

 

PATRIOTYZM 

patriotyzm lokalny i narodowy, poczucie więzi z przeszłością 

 uczniowie kultywują tradycje historyczne kraju, regionu, szkoły przez 

Ceremoniał szkoły oraz klasowy, 

 uczniowie poznają miasto, region, kraj oraz życie społecznokulturalne  

i zabytki w procesie dydaktycznym oraz w czasie wycieczek szkolnych  

i obozów naukowych, 

 uczniowie poznają historię swojego miasta i kraju na tle historii Europy  

i świata w różnych formach, także podczas wycieczek edukacyjnych, 

projektów i konkursów, 

 uczniowie uczestniczą w spotkaniach z osobistościami regionu (kraju), 

 społeczność szkolna kultywuje symbole narodowe i święta państwowe, 

 uczniowie w procesie dydaktycznym i wychowawczym dbają  

o zachowanie pamięci o przeszłości regionu i kraju, 

 nauczyciele i uczniowie podejmują inicjatywy na rzecz współpracy ze 

środowiskiem lokalnym w celu podtrzymywania i wzmacniania więzi 

między szkołą a społecznością lokalną. 

 

 

VI. WIZJA ABSOLWENTA. 

 

Absolwent Staszica: 

 wszechstronnie wykształcony,  

 prezentujący wysoki poziom kultury osobistej,  
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 władający biegle językiem obcym,  

 potrafiący korzystać  z różnych źródeł informacji oraz 

nowoczesnych technologii,  

 wrażliwy na wartości narodowe,  

 rozwijający swoje pasje i talenty, 

 posiadający umiejętności samodzielnego uczenia  

się i  wykorzystywania posiadanej wiedzy, 

 przedsiębiorczy, kreatywny, 

 przygotowany do radzenia sobie we współczesnym świecie,  

 wrażliwy na problemy i cierpienia innych, empatyczny, 

 tolerancyjny i otwarty na różnorodnośc kulturowo-religijną,  

 asertywny.  

 zdolny kontynuować naukę w wybranym kierunku 

 

Człowiek o rozumnej głowie i otwartym sercu związany z rodziną i lokalnym 

środowiskiem – przyszły kandydat do Stowarzyszenia Absolwentów. 

 

 

 

VII. EWALUACJA 

 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna 

jest jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak  

i osiągnięte wyniki. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące 

monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego 

programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy 

przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski  

do pracy na następny rok szkolny. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

 Ankieta skierowana do uczniów, rodziców, nauczycieli; 

 Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolnych, 

środowiskowych i profilaktycznych na podstawie danych zebranych przez 

nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów; 

 Analiza dokumentów; 

 Obserwacje; 

 Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 
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VIII. USTALENIA KOŃCOWE 

 

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni 

są wszyscy pracownicy Szkoły.Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego 

realizacji.Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele 

i wychowawcy. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształćących im 

S.Staszica w Zgierzu jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji. 

Podlega monitorowaniu i ewaluacji. 

 

 

  


