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Podstawa prawna:
r KonsłtuilaRzeczypospolitej Polskiej zżkwrctnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz.483

ze zm.),
. konwencja o prawach Dziecka, ptzyjęta przez zgtomadzente ogólne Narodów

Zjednoczonychz2O listopada 1989 r. (Dz.U, zI99I r.nr I20,poz.5ż6).
r Ustawa z 26 stycznta 1982 r. - Kafia Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z ż02l r, poz, 176ż zę

Zm.).
o Ustawa z 7 wrześnta I99I r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 202I T. poz. I9I5 zę

Zm.).
r Ustawa z 14 gtudnla2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z202I r. poz. 1082 ze

Zm.).
o ustawa z ż6 pńdziernlka I98żr, o wychowaniu w trzęźwości i przeciwdziałanll

alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z2021 r. poz. 11,19 ze zm.).
' . Ustawa z29lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: DzU. zż020 T, poz.

2050 ze zm.).
r ustawa z 9 listopada 1995r, o ochronie zdtowia przed następstwami używania tytoniu i

wyrobów tytoniowych (tekst j edn. : Dz.U. z 2027 r. poz. 27 6 ze zm.).
r Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia ż0I5 r. w sprawie zakresu i

form prowadzęn7a w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilŃtycznej w celu ptzeciwdzińania narkomanii (Dz.U. z
ż020 r. poz.1449).

o Podstawowe kierunktrcalizailt polityki oświatowej pństwa w roku szkolnym 20ż2120ż3.
r Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Nałkowskiego
. w Wolominie .

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilakĘcznego szkoły uwzględniono:

. dotychczasowe dośwtadczenia szkoły,

. zebtanę od rodzicóq uczniów i nauczycieli propozycj e dotyczące głównych,
problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku,
. przepro wad zoną analtzę doty cząc ą sytuacj i wy chowaw c ze1, zagr o żeń uza\eżnieni ami
w szkole i środowisku,
. przewidywanę zmrany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpĘw na proces
wychowania.
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Wstęp
Szkolny proglam wychowawczo-profilaktyczny realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Wacława Nałkow-skiego w Wołominie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przęz Ftadę
Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole
koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznęgo są spójne ze statutem
szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania, Istotą działań wychowawczych i profilak§cznych
szkoły jest współpraca całęi społeczności szkolnej oparla na ńożęntl. ze wychowanie jest zadanięm
realizowanym w rodzinię i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę
rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, opróczjej funkcji dydaktycznej, jest
dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczei funkcji
rodziny, Wychowanie rozumiane jest jako w"spieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości
w sferze fizycznĄ, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest
wzmacniany i uzupełniany poprzez działanta z zakręsu profilaktyki problemów dzieci t młc:dzieĘ.
Program wychowawczo-profilakĘczny szkoły tworra spójną całośc ze szkolnym zestawem
programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realtzacji celów ksńŃcenta oraz
zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając
kierunki i formy oddziaływai wychowawczych, których uzupełnieniem są dzińania profilaktyczne
skierowane do uczniów. rodziców i nauczycięli.

Podstawę do podejmowania działalności wychowawczo - profilaktycznej stanowi diagnoza
w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożei związanych z uzywaniem substancji psychotropowych,
środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, dotycząca uczniów, rodziców lub
opiekunów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, opracowywana we współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nalczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia
zdrowotne, państwowymi wojewódzkimi i powiatowymi inspektorami sanitarnymi, Policją,
pracodawcami i innymi podmiotami, o których mowa w ustawię Prawo oświatowe i ustawie
o zdrowiu publicznym.

Przy opracowywaniu diagnozy uwzględnia się m.in.:
. wyniki ewaluacji,

o wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

. ewaluację ploglamu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanego
w poprzednim roku szkolnym,

o wnioski t analtzy (zpracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów
wychowawczychitp.'1,

. inne dokumenty wtznę dla szkoły (np. koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły
opracowaną przez dyrektora, uwagi, spostrzezenia, wnioski nauczycieli, uczniów,
rodziców).

Działalnośc wychowawczo - profilaktyczna szkoły realtzowana jest z uwzględnieniem form
t działń określonych w Gminnym Programie PrzeciwdziŃania Narkomanii oraz w Krajowym
Pro grami e P rzeciw działania Narkomanii.

Podstawowym celem realtzacjt szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest

l\
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wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzyko\Ą/nym.
Waznym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie
tradycji i ceremoniału szkoły.
Podstawowę zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

o powszechną znajomoŚc założeń plogramu - przęz ucznióW rodziców i wszystkich
pracowników szkoły,

. zaangńowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji
zadań określonych w programie,

. lespektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów
szkoły (dyrektor, rada rc dzicóq samorząd uczniowski),

r współdziałanlę ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np.udziałorganizacji i stowarzyszeń
w-spi eraj ący ch działa|ność wy cho w aw e zą i pro fi 1 akty czną szkoĘ ),

r współodpowiedzialnośc za efekty realtzacji programu,

o inne (ważne dla szkoĘ, wynikające zlejpotrzeb, specyfiki).

I. Misja szkoĘ

Szkoła jako placówka edukacji i kultury, wychodząca naprzeciw potrzebom uczniów.

II. Sylwetka absolwenta

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w zyciu społecznym
oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. IJczęń
kończący liceum, posiada następujące cechy:

o jest ambitny, twórczy i kreaĘwny,

. dba o swój wszechstronny rozwój,

o kieruje się spójnym systemem wartości: ceni prawdę, dobro i piękno,

o poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje zróżnychżtodęł,

. dobrze posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym,

o technologia informacyjna nie sprawia mu trudności,

. znajduje swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości,

o potrafi poruszać się po rynku pracy; jest przedsiębiorczy,

o stawia czoŁo przeciwnościom; nie jest aglesywny,

o jest świadomy swojej wartości i odważnie patrzy rł,przyszłość,

o jest odpowiedzialny za swoje zachowanie i wykształcenie,

o dba o własne zdrowie i sprawność ftzyczną,

o szanuje tradycje, zwcząę swojej rodziny, regionu i kraju;jest patriotą,

o udziela wsparcia i pomocy tym, którzy jej potrzebują,
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. plezentuie swój punkt widzenia, ale jest również otwarty na poglądy innych |udzi,

. racjonalnie gospodaruje czasem.

III. Cele ogólne
Działalność \\ychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakTesu promocji zdrowia
oraz wspomaganiu LLQznla w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości
w Sferze:

I) ftz"vcznej - ukierunkowanej na zdobycie przezucznia wiedzy i umiejętności pozwalających
na prowadzenie zdrowego stylu życia t podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2) psychicznej ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły. chęci do życta i witalności,
ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału; kształtowanie
środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów zdrowiu i dobrej kondycii psychicznej.

3) społecznej - ukierunkowanej na ksźałtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności samodzielnej anallzy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania
wy borów, a takżę do skonaleniu umi ej ętno ści wypełniania ró l społeczny ch,

4) aksjologlcznej (duchowej) - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnęgo i stabilnego
systemu wańości, w tym docenienie znaczenia zdrowia orazpoczucia sensu istnienia.

Działalno ś ć rvychowawcza o bej muj e w szcze gólności :
1) współdziałanie całej społeczności szkoły na tzecz kształtowania u uczniów wiedzy,

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny
rozwój nd,eżą do jednych znajważntejszych wartości w zyciu , a decyĄe w tym zakresie
podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów" w celu budowania spójnego systemu
warlości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia
or az zachowań pro ekolo g icznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie ptzyjaznego klimatu w szkole, budowanie prarł,idłowych relacji
rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a takżę nauczycieli, wychowawców
i rodziców lub opiekunów w tym wzmacnianie więzt z rówieśnikami otaz nauczycielami
i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania
podmiotowych relacji z lczniul^lt otaz tch rodzicami 1ń opiekunamt oraz warsztatowej
pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub
opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych" w tym przez moźliwość udziału
w dztałantach z zakresu wolontariatu. sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
w zyciu społecznym oraz zaangazowaniu w działalność podmiotóq o których mowa w art.
3 ust. 1 i art.86 ust. 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r, - Prawo oświatowe (Dz. U. z2017r.
poz.59,949 i2ż03)

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sżuce narodowej

-Ń
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i światowej,

l0) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu
modelowanie postaw prozdlowotnych i prospołecznych.

Dztałalnośc edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniui ugruntowywaniu wrcdzy
i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunóą nauczycieli i wychowawców z zakresu
promocji zdrowia i zdrowego stylu icia.
Działalność edukacyj na obejmuj e w szczególności :

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowta psychicznego młodzieży, rozpoznawania
wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych,
Środków zastępczych. nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet
i leków w celach innych niżmedycznę otazpostępowania w tego typuptzypadkach,

2) rozwtlanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznychi społecznych uczniów;

3) kształtowanie u uczniów umiejętności zyciowych, w szczególności samokontroli, rudzenia
sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym
podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrazających prawidłowemu rozwojowi
i zdrowemu Ąciu.

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców
w zakręsie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych. nowych substancji psychoaktywnych, oraz
podej mowania szkolnej interwencj i pro fi laktycznej,

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania
Środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych. nowych
substancji psychoaktywnych, nofin rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku
rozwojowego.

7) poszeruanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej
(np. wywołanej pandemią COVID-19, dztŃaniami wojerrnymi na terenie Ukrainy) na
funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza
szkołą,

8) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki
oTaZrozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieĘ,

9) poszerzanie wiedzy uczniów
multimedió w (uzależnienie cyfrowe),

t7a temat konsekwencji naduzywania

10)doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktykiuzależnięnia
od multimediów.

Działalnośc informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji.
dostosowanych do wieku oruz możltwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
I rozmąZywania problemów związanych z używanlem środków odurzających, substancii
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do
uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych
pracowników szkoły.

#
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Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom) wychowawcom i rodzicom lub

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych związanych z przectwdziałanięm uĄwaniu środkow odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych" nowych substancji psychoaktywnych
i innych zagrożeń cywilizacyjnych" a takżę dzińań podejmowanych na Tzęcz
kompensowania negatywnych skutków epidemii.

2) udostępnienię informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub
opiekunów w przypadku uĄwania środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastęp czy ch. nowych sub stancj i p sychoaktywnych,

3) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oTaz nauczycielom
i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związartych z naruszeniem przepisów
ustawy z dnia29 ltpca2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

4) informowanie uczniów i wychowanków oTaz ich rodziców lub opiekunów
o obowiązujących procedurach postępowanianauczycieli i wychowawców oraz o metodach
współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjachzagrożenia narkomanią.

5) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków,
ich rodziców lub opiekunów w przypadku uzależnlenia cyfrowego (np. mozliwość udziału
w Pilotażowym Programie skierowanym do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych
techno 1o gii cyfrowy ch, rekomendowanym pr zez NF Z i Mini sterstwo Zdrowia),

6) udostępnienie informacji o mozliwościach róznorodnego wsparcia uczniów z Ukrainy.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowańu działafi z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazuj ącej.
Działalność profilakty czna obejmuje:

1) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oruz
podejmowanię działai, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych nieza|eżnię
od poziomu ryzyka, uzywania przez nich środków odurzających, substancji
p sychotrop owy ch, śro dków zastęp cry ch. nowych sub stancj i p sy cho aktywnych,

2) wspieranie uczniów. ktorzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub
uwarunkowania biologiczne są w wyzszym stopniu narażeni na zachowania ryzykowne,

3) wspieranie uczniów, u których Tozpoznano wczęsne objawy używania środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych. nowych substancji
psychoaktywnych lub wl.stępowanie innych zachowań ryzykownych, które nie zostały
zdiagnozowane jako zabutzenia lub choroby wymagające leczenia.

4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obnizenia
kondycji psychicznej, a także prowadzenie dzińń profilakĘcznych wobec wszystkich
uczniów szkoły,

5) wspieranie uczniów i wychowanków, u których zaobserwowano uza\ężnienie od technologii
cyfrowych, atakżę prowadzente dzińańprofilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły
(np. przekierowywanie ich uwagi na rozwój indywidualnych zainteresowań oraz
angńowanie uczniów do aktywności w róźnychdziedztnach).

Zadania profilaktyczne programu to :

. zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole oraz proceduraml
bezpieczeństwa,

>
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. znĄomość zasad ruchu drogowego -bezpteczeństwo w drodze do szkoły,

. promowanie zdrowego stylu Ęcia, zapobieganię zakażęniom koronawirusem,
utrwalanie u uczniów świadomego lespektowania reguł sanitarnych,

o kształtowanie nawykówprozdrowotnych,
. tozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanię zę środków

psychoaktywnych (lekarstw bęz wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
i narkotyków),

. eliminowanie z życia szkolnego: agresji i przemocy rówieśniczej,
. ntebezpleczeństw związanych z nadlĘwaniem komputera, Intemetu, telefonów

komórkowych i telewizji,
. wzmacniante poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować
pozytywną tozsamość,

. uczenie sposobów wyrażaniawłasnych emocji iradzenia sobie ze stresem.
o odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie

społecznej w szkole, klasie (reintegracja),
o minimalizowanie negatywnych skutków sytuacji kryzysowej wywołanej

dztŃaniarni wojennymi na terenie Ukrainy.

IV. Struktura oddziałyrvań wychowawczych

1. Dyrektor szkoĘ:
- stwarza warunki dlarealtzacji procesu wychowawczęgo w szkole,

- sprawuje opiekę nad uczniami oIaz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzęz aktywne działanta prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom
pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- wspomaga wychowawczą rolę rodziny, m.in. ptzez właściwą organizailę zajęć
edukacyjnych wychowania do życiaw rodzinie;

- inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przry zastosowaniu innowacyjnych działafi programowych,
organtzacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

- stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontar7uszy, stowarzyszeń
i innych organizacji,w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest dzlałalnosc wychowawcza lub rozszęrzanl,e i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychow aw czej, opiekuńczej i innowacyj nej szkoły,

- współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym,
pedagogiem specjalnym oTaz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli
w realizacji zadań,

- czuwa nad ręaltzowaniem przęz ucznrów obowiązku szkolnego,

- nadzoruje zgodność dztałania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzegante zasad
oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

- nadzoruj e rcalizacj ę S zkolne go Pro gramu Wychowawczo -Profi laktyczne go.

1V
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2. Rada Pedagogiczna:

- uczestniczy w diagnozowaniu placy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań
profilaktycznych,

- oprac owuj e proj ekt Pro gramu Wy chowawczo -Profilakty c zne go,

- oplacowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowanianauczycieli w sytuacjach
zagt ożenia mło dzie Ę demoral izacj ą i prze stęp c zo ś c i ą

- dostosowuje wymagania zwtązane z ręal:r;acją podstawy proglamowej do zmniejszonej
efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniow otaz
ntższej efektywno ści zdalnego naulzanla

- uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

- uczestniczy w ewaluacj i Szkolnego Programu Wychowawczo-Profi laktycznego,

3. Nauczyciele:
- współpracńą z wychowawcami klas w zakresie realizacjt zadań wychowawczych,
uczestnl,czą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

- reagują na obecnośó w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie,

- reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznęgo luzalężnięnuczniów,

- przestrzegEą obowązujących w szkole procedur bezpieczeństwa oraz postępowania w
sytuacj ac h zagr o żenta rŃo dzie ży dęmor altzacj ą i prze stęp c zo ś c i ą,

- udzielają uczniom pomocy w przezwycięzaniu niepow-odzeń szkolnych,

-ksńałcą i wychowująmŁodzież w duclru patriotyzmu i demokracji,

- rozmawiaj ą zucznlami i rodzicami o zachowaniu i frekwęncjt oraz postępach w nauce,

- wspierają zainteresowania i rozwój osobowy uczniów"

- kształtląą w uczniach wrażliwość na prawdę i dobro. uczą sz|achetności, zaangażowanta
społecznego i dbałości o zdrowie,

- zapoznają uczniów z dziedzictwem cywilizacyjnym Polski i Europy, zachęcają do
poznawanlakultury i historii poprzęzprzemyślane wykorzystanie wycieczek szkolnych;

- uwzględniają w pracy z ucznięm indywidualne l, zrożnicowane potrzeby rozwojowe i
edukacyjne, szczegó7nie w kontekście skutków izolacjt społecznej, wywołanej pandemią.

4. Wychowawcy klas:

- diagnozują sytuację wychowawczą w klasie; rozpoznalą indywidrralne potrzeby
uczniów,

- na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów t zadah określonych w Szkolnym

'|-
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Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawcze1 dla
klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zęspołu klasowego
i potrzeby ucznióW

- przygotowują splawozdanię zrealizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej
pr-acy,

- zapoznĄą uczniów swoich klas i ich rodzicow z pla\Ą/ęm wewnątrzszkolnym,
procedurami i obowiązuj ącymi zwy czajami, tradycj ami szkoły,

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

- współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,
psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniamt o
specj alnych potrzebach,

- wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znĄdĄących się w trudnej sytuacji,

- rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodzicow,

- dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

- wzmacniają pozy§łvny klimat szkoły orazpocz:uciebezpieczeństwa u uczniów;

- podejmuj ą działania profilaktyczrle, w celu przeciwdziŃania niewłaściwym
zachowaniom podopiec zny ch,

- współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjamt dztałającymi na rzęcz
dzieci t młodzieĘ,

- podej muj ą dziŃania w zakre sie po szerzańa ko mpetencj i wychowaw czy ch.

- reagują na przejawy depresji, agresji, niędostosowania społecznego i uzalężnięń uczniów,
w tym lzalężnień od technologii cyfrowych,

- przestrzegĄą obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagtożenia
młodzieĘ demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi

skutkami epidemii COVID-19 ,

- ldzielĄą uczniom pomocy w przezwryciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków
długotrwałej lzolacji społecznej, ograniczen i nieprzewidywalnych zmian zwtązanych

z epidemią COVID-l9 oraz dziŃaniami wojennymi na terenie Ukrainy,

- wspierają uczniów cudzoziemców w pokonywaniu trudności związanych
z wcześniej szym kształceniem za gtanlcą oraz rożnicami kulturowymi, w tym uczniów
z Ukrainy w szczególności z powodu sytuacji kryzysowej, w jakiej się znależll,

4. Pedagog specjalny:

- współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami i uczniami w:

rekomendowaniu dyrektorowi działań w zakresie zapewnienia aktywnego uczestnictwa uczniów w
życiu szkoły oTaz tworzeniu warunków dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz infotmacyjno-
komunikacyjnej osobom zę szczególnymi potrzebami, prowadzeniu badań t działań
diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i

-t9



Program Ęcholualrczo Profilaktyczny l LO im. W Nałkołllskiego w Wołominie

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, rozwiązywarriu problemów
dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

- udzielapomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy zuczniam|

- w-spółpracuje, w" zależnośct od potrzeb, z innymi podnriotami (m.in. poradniami psychologiczno-
pedagogicmymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami. szkołami i
placówkarni, organizacjaml pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym,
asystentem rodziny),

- przedstawlaradzte peclagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w
zakresie wymienionych wyzej zadań.

5. Pedagog szkolnyipsycholog:

- diagnozuje środowisko rłychowawcze,

- zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną/psychologiczną w odpowiednich formach,

- współpracĄe z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wl.clrowawczej
lub stałej opieki,

- wspiera w sytuacjach kryzysowych, szczególnie zwtązutych ze skutkami pandemii i
tzolacji społecznej;

- zńiega o rózne formy pomocy rłychowawczĄ imaterialnej dla uczniów;

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

- współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły

t poszerzającymi zakres dziŃń o charakterze profilaktycznym w tym z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem
Rejonowym, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii lJzalężnień. Ośrodkiem Pomocy
Społecznej itp.

6. Rodzice:
- współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

- uczęstniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

- ucze stnic zą w wywiadówkach organizowany ch pr zez s zkołę,

- zasięga.ią 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 Ftadą Pedagogiczną program
wychowawczo -profilakty czny szkoły.

+
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7 . Samorząd Uczniowski:

- jest inspiratorem i organizatoręm Ęcia kulturalnego uczniów szkoły, działalności
oświatowej, sportowej orazrczrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami

i możliwościami organizacyjnymi w polozumieniu z dyrektorem,

- uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawcz€1 szkoły,

współpracuje z Opiekunem SU, Dyrekcją i Radą Pedagogtczną,

- 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 orazwzbogaca jej tradycję,

- moze podejmować działania z zakręsu wolontariatu.

V. Kalendarzuroczystości szkolnych w roku szkolnym202212023 (załącznik nr 1

do Programu Wychowawczo - ProfilakĘcznego)

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym żO2żlż023:

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnieńi zaintęresowań uczniów.

2. Udzielanie wsparcia edukacyjnego w odpowiedniej formie, szczególnie uczniom
wymagaj ącym tego r odzaju pomocy.

3. Pomoc w nadrobieniu zaległości edukacyjnych wynikających ze zdalnego naLLczanla.

4. Edukacja w zakresie umiejętności skutecznego uczenia się.

OB SZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO :

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I
i reintegracyjnych w klasach starszych

2. Dbałość o właściwą i dobrą atmosferę w zespołach klasowych, zuwzględnieniem trudności
wynikających z okresu izolaqi społecznej.

3. Rozumienie i respektowanie obowiązĄącychnorm i zasad.

4. Rozwij anie postaw prospołeczny ch i działai w zakresię wolontariatu.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realtzaqi zachowań prozdrowotnych;
związany ch m.in. z zapobie gan iem r o zpt zestrzeniania się C OVID - 1 9 ;

2. W ciągu roku szkolnego wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zĄęć

-fa'
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sprzyjających ksźałtowaniu postaw prozdrowotnych.

3. I00% uczniÓW jest świadomych za]ężności pomiędzy odpowiednim stylem Ęcia,
a Zdrowiem.

OB SZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

Kształtowanie porytywnego obrazu własnej osoby.

Prowadzenie zĄęÓ Psychoedukacyjnych natęmat umiejętności samooceny i rozpoznawaria
swoich predysporycji,

Prowadzenie zĄęĆ z zahesu doradztwa zawodowego - pomoc w podejmowaniu decyzji
mviązany ń z dalszą ścieżką kariery.

Uczenie konstruktywnych sposobów rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania
potencj alnych trudno ści.

OBSZAR ROZWOru DUCHOWEGO

1. UPowszechnienie wiedzy na temat obowiąujących w szkole norm i warlości.

2. ZaPoznanie uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętym w koncepcj i prary szkoły
or az r e gulacjam i prawa w ewnąk zszkolne go,

3. PoPrawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i ucmiami. Większość uczniów w swoich
zachowaniach kieruje się normami wynikający,mi zprzyjętych w szkole wartości.

VII. Harmonogram działań

I srera [-^o""i" - [ ;1;.; [ó."rv *"lr""ia."]- t"".t. -]

1.

2.

J.

4.

-::-_ V§vuJ l§4lrz.uJ.l§§ ]erlntll
realżacji

fizyczna l. Rozwijanie postaw Prel.k.j., p-l.kcje Dyrekcja Cały rok szkolny
prozdrowotnychpoprzez filnów.plakaty. wychowawcv

i,xl?T;:ffi: 
działańna ulotki,gazetk' 

:::,,1:,:*"rzecz zdrowią wvchowania
zapobieganie zakażęniom fizvcmępo.
wirusem SARS-CoV-2. pielęgniika

2. Rozwijanie dyskusje na
umiejętnościstosowania godzinach
w praktyce strategii wychowawczych,
radzenia sobie zę sffesem, projekcje fihnów,

]ZaJęala Warsztatowę

wychowawcy klas
(szczególnie
maturalrrych),
pedagog/psycholog,
pracownicy PPP

Cały rok szkolny (zajęcia
r w klasach maturahych
przed egzaminami

1mafuralnymi)

3. Nabywanie i
doskonalęnię um iej ętności
wykorzystywan i a wi edzy
na tęmat wczesnej
iden§fikacji zmian
chorobowych, w cęlu
ochrony zdrowia.

prelekcje, projekcje
filmów, utotki.
brosnlrki
informacyjne

pielęgniarka,
wychowawcy klas,
pedagog/psycholog

cĄ rok szkolny, zgodnie
zp7anami
wychowawczymi klas
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soołeczna l. lntegrowanie zespołów
klasowych.

2. Ksżałtowanię
prospołęcznych postaw
uczniów i rozwijanie
pozytywnego systemu
waftości.

2. Zwiększante
umiejętności budowania
podmiotowych relacji z
innymi, opaĘch na
szacunku, akceptacji i
zrozumieniu.

3. Rozwijanie kompetencji
komunikacyjnych,
uwaźności i empatii;
zapobiegan ie wy kluczen iu
i izolacji społecmej

4. Poszerzanie wiedzy na
temat róznych form
poszukiwania pracy

5. Doskonalenie
kompetencji z zakręsu
uczęstnictwa w
rozmowach
kwalifikacyjnych i
wystąpień publicznych

6. Wzmocnienie poczucie
tozsamosci indywidualnej.
kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej;
ksźałtowanie postawy
obywatelskiej,
patrio§zmu i szacunku
dla tradycji

Zajęcia integracyjne
dla uczniów klas
pierwszych
reintegracyjne dla
klas starszych

dyskusje na
godzinach
wychowawczych,
projekcję filmów,
spotkania z
ciekawymi ludźmi

rozmowy z
nauczycielami,
zajęciawarsrtatowe

dyskusje na
godzinach
wychowawczych,
prelekcje, ówiczęnia

prelekcje, zajęcia
warsztatowe

zajęcia
Warsztatowe,
pogadanki

krajoznawcze i
edukacyjne. opieka
nad grobami
patronów szko§

Zajęcia
warsztatowe,
dyskusje na
godzinach
wychowawczych

dyskusje, udziałw
projektach
profilak§cmych

Wychowawcy klas,
pedagog/psycholog,
pracownik PPP

nauczyciele,
wychowawcy klas,
pedagog/psycholog

nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog/psycholog

wvchowawcv.
nauczyciele,
pedagog/psycholog

nauczyciel wos,
przedsiębiorczości,
wychowawcy klas

nauczyciele języka
polskiego i jęz,vków
obcych. wos.
przedsiębiorczości

dyrektor, wicedyrektor,
Wychowawcy klas,
opiekunowie SU

Wychowawcy klas,
Nauczycie1 wdżwr
pedagog/psycholog

wychowawcy klas,
pedagog/psycholog

Wrzęsięń2021

caĘ rok szkolny;
zgodnie zplanami
wychowawczymi
poszczególnych klas

ca§ rok szkolny;
zgodnie zplanam1
wychowawczymi
poszczegóhych klas

cały rok szkolny

cĄ rok szkolny;
zgodnie zrozkładami
tęmatów

grudzień 2021- kwiecień
2022

cĄ rok szkolny;
zgodnie zkalęndarzęm
uroczystości szkolnych

caĘ rok szkolny;
zgodnie z planami
wychowawczymi
poszczególnych klas

cafu rok szkolnv:
zgodnie z planami
wychowawczymi
poszczególnych klas

emocjonalna l. Doskonalenie
umiejętności wrażania
własnych uczuć: dawania i

przyj mowan ia informacj i

zwrotnych.

2. Doskonalenię
umiej ętn ości aseftywnego
radzęnia sobie w relacjach
z innymi.

3. Rozwijanie empatii,
wrażliwości na potrzeby
innych oraz um iejętności
udzielania wsparcia
emocjonalnego.

udział w akc.iach
wolontarystycmych
pogadanki.
projekcje filmów

cały rok szkolny;

t
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4. Doskonaienie
umieiętności
pra w id ł owego zar ządzania
czasem i efektywnej
nauki.

wychowawcy klas, pierwszę póhocze
pedagog'ps; cholog

nauczyciele
Wychowania
fi,zycznego, biologii,
wychowawcy klas,
pedagog/psycholog

pięrwsze póhocze

intelektualna

5. WykorzysĘwanię w
praktyce wiedzy z zakręsu
zagrożeń
psychofizycmych w
okręsie adolescencji:
zabur zeni a o dzywian i a,
zagrożenlazwiązate z
naduĄwaniem lekórł ię.

6. Doskonalenie
umięiętności
r o zp oznaw ani a zagr o żeń
cywilizacyjnych
(uzależnienia, sekty,
subkultury. choroby)

7. Ksżałtowanie postaw
zapobiegających
wczęsnym kontaktom
seksua|nym i rw iązany ch
z nimi problemów
8. Nabywanie i

doskonalen ie um iejętności
stosowania w praktyce
strategii radzęnia sobie z
sytuacją kryzysową
związaną z dziŃaniami
wojennymi

1. Rozwijanie
zaałgażowania w rózne
formy aktywności (zaj ęcia
rozwij aj ące, wolontariat
itp.)
na ukrainie
2, Zastosowanie w
prakryce um ie.| ętności
ustalania priorytetów,
uwzględniając kryteria
ważności i pilności.

3. Zastosowanie w
praktyce wiedzy
dotyczące.i
selekcjonowania i
kry§czrej analizy
informacji

4. Zastosowanie w
praktyce umiejętności
bezpiecznego korzystania
z zasobów intęrnetu i
mędiów
społecznościowych

prelekcje, dyskusje
na godzinach
wychowawczych,
zĄęcia
warsźatowe,
projekcje filmów

dyskusje, plakaty,
ulotki, prelekcje

pogadanki,
dyskusje, projekcje
filmów

prelekcje, dyskusje,
zaięcia
warsztatowe,
projekcje filmów

nauczyciel wos,
katechęci,
wychowawcy klas,
pedagog/psycholog

wychowawcy klas,
pedagog/psycholog,
pielęgniarka

Nauczyciel EDB,
wychowawcy klas,
pedagog/psycholog,

caĘ rok szkolny;
zgodnie zplanami
wychowawczymi
poszczególnych klas

caĘ rok szkolny;
zgodnie z planami
wychowawczymi
poszczególnych klas

cały rok szkolny;
zgodnie zplanami
wychowawczymi
poszczególnych klas

caĘ rok szkolny

cały rok szko|ny;
zgodnie zplanami
wychowawczymi
poszczególnych klas

cafu rok szkolny;
zgodnie zrozkładami
tęmatów

zaJęcn rozw\alącę)
szkolny wolontariat

pogadanki, dyskusje
na godzinach
wychowawczych,
zajęcia warsztatowe

dyskusje, zajęcia
warsztatowe

dyskusje, zajęcia
warsztatowe

nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
opiekunowie
wolontariafu

wychowawcy klas

nauczyciel wos,
przedsiębiorczości,
wychowawcy klas

nauczyciel infotmatyki,
wychowawcy klas,

całv rok szkolny
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1. Rozwijanie
Zainteresowań,
poszerzanie autonomii i
samodzielności.

2. Rozwijanie
samoświadomości
dotyczącej praw, wafi ośc i
oraz postaw.

3. Rozwijanie wytrwałości
w dązeniu do celu,
wyzwalanie potrzeby
bycia ambitnym.

4. Rozwijanie akĘwnej
postawy w obliczu
trudnych, zyciowych
problemów.

zaJęcla
pozalekcyjne,
dyskusje na
godzinach
wychowawczych

dyskusje,
pogadanki,
prelekcje

dyskusje z
ucznlaml, roznowy
indywidualne

pogadanki, dyskusje
na godzinach
wychowawczych,
rozmowy

Wychowawcy klas,
nauczyciele
poszczególrrych
przedmiotów

nauczyciele wos,
historii,
przedsiębiorczości,
wychowawcy klas

wychowawcy klas,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
pedagog/psycholog

wszyscy pracownicy
szkołv

cały rok szkoIny;
zgodnie zplanami
wychowawczymi
poszczególnych klas

cĄ rok szkolny;
zgodnie zrozkładami
tematow zajęć

caĘ rok szkolny,
odpowiednio do potrzeb

caĘ rok szkolny; w toku
pracy bieżącej

indywidualne

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilakĘcznego
Zarealtzację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są
WSZyScy placownicy Szkoły.
Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego ręalvacji.
Ewaluacj a programu wychowawczo-profilaktycznego odbywa się poprzez:
. przeprowadzenie ankiet wśród rodziców i uczniów doĘczących spraw wychowawczyah
W Szkole,
. przyjęcie wniosków doĘczącychzmian w programie wychowawczo-pTofilaktycznym szkoły,
. sprawo zdania wycho wawców po dc zas zebr ań Rady Pedago gicznej doĘc zących r ealizacji
Pro gramu Wychowawczo -profi lakq/czne go szkoły.
Ewaluacji programu dokonuje Dyrektor szkoły.

Program Wychowawczo-ProfilakĘczny zo§tał uchwalony przez Radę Rodziców

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława

Nałkowskiego w Wołominie w dniu ...l$...e.9....
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