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Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
w Grodzisku Wielkopolskim 

Rok szkolny 2020/2021 

Podstawa prawna:  

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze  zm.).  

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).  

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

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

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).  

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form  
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,  edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015  r. poz. 1249).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie warunków organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem  (Dz.U. z 
2017.poz.1652).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz.1643).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy szkół publicznych (Dz.U. z 2017.poz.16510).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu  oświaty 
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu  przeciwdziałania 
narkomanii (Dz.U. z 2018r. poz.214).   

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021:   

o wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym  
uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności,  
innowacyjności i kreatywności uczniów.  

o wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób  dorosłych. 

o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno– pedagogicznego  
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  

o wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod  
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. - działania 
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wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych.  

 Statut Zespołu Szkół Technicznych.  

Wstęp  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół 
Technicznych w  Grodzisku Wlkp. opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę 
pedagogiczną, radę  rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole 
koncepcji pracy.  Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne 
ze statutem szkoły i  wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych 
i profilaktycznych  szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że 
wychowanie jest  zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności 
musi uwzględniać  zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, 
oprócz jej funkcji  dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 
wspomaganie  wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie 
uczniów w  rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 
duchowej i  społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania 
z zakresu  profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Program Wychowawczo - Profilaktyczny 
kładzie  nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw  
obywatelskich, pogłębianie świadomości ekologicznej, wychowanie estetyczne i zdrowotne,  
poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu i świata.  

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 
zestawem  programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia  oraz 
zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz  
zawodowego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których  
uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.   

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb 
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:  

 wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),  

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki 
realizowanych w roku szkolnym 2019/2020, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów  
przedmiotowych, zespołów wychowawczych), 

 wniosków i analiz ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły. 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego  jest 
wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom  problemowym, 
ryzykownym. Program zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w  szkole oraz stworzenie 
wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla  uczniów, rodziców, nauczycieli 
i innych osób z nią związanych.   
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Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego  obejmują:  

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 
pracowników szkoły,  

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

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji  
organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),  

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.  
 

I. Misja szkoły  

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 
odpowiedzialności,  miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 
przy  jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności  
nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła  
zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym,  
psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją  
szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i  w 
państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw  patriotycznych, a 
także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i  tworzenie jej tradycji. 
Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań  ryzykownych, kształtowanie 
postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli 
i rodziców.   

Jesteśmy szkołą, która:  

1) zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualne 
potrzeby,  

2) rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych 
i udział w różnych projektach i konkursach,  

3) upowszechnia zdrowy styl życia, kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,  
4) wychowuje w duchu patriotyzmu, 
5) dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji  i 

tolerancji w relacjach uczniów,  
6) jest przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  
7) wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współdziałając z rodzicami w procesie  

kształcenia i wychowania,  
8) gwarantuje nauczanie poprzez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

 

II. Sylwetka absolwenta  

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu  
społecznym i zawodowym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu  
odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:  

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia:  

1) posiada kwalifikacje zgodne ze standardami obowiązującymi na rynku pracy;  
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2) jest świadomy własnych kompetencji i możliwości;  
3) jest przygotowany do podejmowania ważnych decyzji życiowych  
4) jest wyposażony w umiejętności samokształcenia;  
5) zna prawo (orientuje się w przepisach prawnych i administracyjnych);  
6) jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej;  
7) jest przygotowany do rozwiązywania problemów życiowych;  
8) umie zaplanować własny rozwój zawodowy;  
9) jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuowanie z powodzeniem 

nauki;  
10) preferuje zdrowy styl życia;  
11) posiada przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych; 
12) dba o kulturę języka i zachowania;  
13) dąży do sensownego wypełnienia wolnego czasu;  
14) jest świadomy swojej przynależności narodowej;  
15) postępuje zgodnie z własnym sumieniem i przyjętymi normami,   
16) szanuje siebie i innych,  
17) jest odporny na niepowodzenia i radzi sobie z trudnościami i przeciwnościami.  

 

Absolwent szkoły średniej:  

1) ma świadomość przynależności lokalnej, narodowej i globalnej;  
2) umie wykorzystać praktycznie dorobek kultury i nauki;  
3) potwierdza swoim zachowaniem przyjęte normy i wartości, ceni wartości rodzinne;  
4) jest wyposażony w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych; 

samodoskonali się;  
5) posiada umiejętności społeczne (komunikacji, negocjacji, współpracy, aktywności,  

asertywności, zdrowej rywalizacji);  
6) zna przynajmniej jeden język obcy;  
7) jest otwarty na zmiany, ale odporny na pokusy i zagrożenia; 
8) jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające kontynuowanie z powodzeniem 

nauki;  
9) jest kreatywny, posiada umiejętność twórczego myślenia; 
10) szanuje siebie i innych,  
11) radzi sobie z trudnościami i niepowodzeniami.  

 

III. Cele ogólne  

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji  
zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na  
osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy 
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 
zachowań prozdrowotnych,  

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,  
osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,  
ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie  
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środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,  
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu  społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm  społecznych oraz 
dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności  wypełniania ról 
społecznych,  

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu  
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia,  

5) zawodowej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy, umiejętności oraz  
kwalifikacji do pracy w określonym zawodzie.  
 

 Cele szczegółowe  

1) kształtowanie postaw patriotycznych,  
2) uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej,  
3) rozwijanie nawyków samokształcenia i stałego doskonalenia się,  
4) motywowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów, kształtowania  

przedsiębiorczości i odpowiedzialności,  
5) rozwijanie kompetencji językowych i zainteresowań czytelniczych,  
6) kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii  

informatycznej i urządzeń cyfrowych,  
7) rozwijanie i wzmacnianie indywidualnej relacji z uczniem, rozpoznawanie i rozwijanie  

potencjału ucznia odpowiednio do jego potrzeb, możliwości i predyspozycji,  
8) kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne,  
9) motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych,  
10) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, 
11) rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła i dokonywania właściwych  wyborów,  
12) kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji w relacjach rówieśniczych,  
13) uczenie szacunku i tolerancji dla innych,  
14) promowanie i uczenie właściwych norm zachowania,  
15) wzmacnianie poczucia własnej wartości i godności,  
16) wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje czyny,  
17) wdrażanie do rozumienia własnych emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach  trudnych,  
18) kształtowanie kultury osobistej,  
19) wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych i moralnych,  
20) wyrównywanie deficytów i dysfunkcji rozwojowych u uczniów z trudnościami w nauce,  
21) poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel - uczeń - rodzic,  
22) stworzenie klimatu zaufania między nauczycielami, uczniami i rodzicami, 
23) kształtowanie umiejętności pomocy i współpracy z innymi,  
24) uświadamianie i poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów,  

spożywania alkoholu i zażywania narkotyków,  
25) uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci,  
26) wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i zdrowego trybu życia,  
27) promowanie aktywności fizycznej,  
28) zapewnienie uczniom postawy usystematyzowanej wiedzy o rzeczywistości, 
29) uformowanie u uczniów poglądów i postaw, wdrażanie do samorealizacji oraz rozwój  

ich zdolności i zainteresowań.  
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W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są  ukierunkowane 
na:  

1) wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,  
2) przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej  (szkole, 

klasie),  
3) wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,  
4) rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,  
5) budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,  
6) przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,  
7) przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,  
8) troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. Zadania 

profilaktyczne programu to:  
9) zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,  
10) promowanie zdrowego stylu życia,  
11) kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 
12) rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków  

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

13) eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,  
14) niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów  

komórkowych i telewizji,  
15) wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych  

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną  
tożsamość,  

16) uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.  

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych  

1. Dyrektor szkoły:  

1) stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,  
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy  poziom 
pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,   

3) inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,  
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji  uczniów,  

4) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem  statutowym 
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form  działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,  

5) współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogie szkolnym, oraz Samorządem  
Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,  

6) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  
7) nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie  zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,  
8) nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.  
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2. Rada pedagogiczna:  

1) uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie  działań 
profilaktycznych,  

2) opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go 
w porozumieniu z Radą rodziców ,  

3) opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością  

4) uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,  
5) uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele:  

1) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,  
uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,  

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

3) reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,  
4) przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością,  
5) udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  
6) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,  
7) rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na 

swoich zajęciach,  
8) wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

4. Wychowawcy klas:  

1) diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,  
2) rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,  
3) na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w  Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy  wychowawczej dla 
klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę  funkcjonowania zespołu klasowego i 
potrzeby uczniów,  

4) przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do  dalszej 
pracy,  

5) zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym 
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,  

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

7) współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,  
pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych  
potrzebach,  

8) wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,  
9) rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,  
10) dbają o dobre relacje uczniów w klasie,  
11) podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym  
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zachowaniom podopiecznych,  
12) podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawczy:  

1) opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży  
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami  

2) działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 
nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,  

3) analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,  
4) ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych  nauczycieli, w 

tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,  
5) przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej 

i profilaktycznej szkoły,  
6) inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.  

 

6. Pedagog szkolny:  

1) diagnozuje środowisko wychowawcze,  
2) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,  
3) współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski  wychowawczej lub 

stałej opieki,  
4) zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 
5) współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,  udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,  
6) współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy  szkoły i 

poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z  poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną,   

7) współpracuje z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz  
dzieci i młodzieży.  
 

7. Rodzice:  

1) współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,  
2) uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,  
3) zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,  
4) współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,  
5) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,  
6) rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program  

wychowawczo-profilaktyczny szkoły.  

 

8. Samorząd uczniowski:  

1) jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 
i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,  

2) uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,  
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3) współpracuje z Zespołem Wychowawczym i Radą Pedagogiczną,   
4) prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,   
5) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,  
6) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,  
7) dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 
8) może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  

 

V. Kalendarz uroczystości w roku szkolnym 2020/2021  

1. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
2. spotkania z ciekawymi ludźmi  
3. noce malarsko-filmowe  
4. integracyjny rajd klas pierwszych - „Jak minął pierwszy rok w szkole”  
5. Dzień Papieski   
6. konkurs matematyczny „Super matematyk”  
7. konkurs Ortograficzny  
8. Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości  
9. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej  
10. Olimpiada Logistyczna  
11. Olimpiada Przedsiębiorczości  
12. Olimpiada Języka Niemieckiego  
13. Dzień Patrona szkoły E. Kwiatkowskiego  
14. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego  
15. rekolekcje szkolne  
16. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja  
17. Salon Maturzystów  
18. Festiwal Zawodów  
19. Paszport  
20. Drzwi Otwarte  
21. konkurs Stroików Bożonarodzeniowych  
22. szkolne spotkania opłatkowe  
23. studniówka  
24. konkurs matematyczno-przyrodniczy  
25. piknik rolniczo-ekologiczny  
26. pożegnanie abiturientów  
27. zakończenie roku szkolnego  

 

VI. Diagnoza potrzeb, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka.  

W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo- 
profilaktycznych  szkoły, ważne jest zidentyfikowanie występujących w środowisku szkolnym 
czynników ryzyka  i czynników chroniących, wpływających na zdrowie fizyczne, psychiczne, 
bezpieczeństwo i  funkcjonowanie społeczne ucznia.  

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące i czynniki ryzyka.  

Czynniki chroniące:  

 pozytywny klimat środowiska szkolnego,  
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 poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności szkolnej,  

 poczucie bezpieczeństwa w szkole i odpowiedzialności za swoje zachowanie, 

 nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych,  

 podejmowanie inicjatyw w ramach wolontariatu, kół zainteresowań,  

 brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy koleżeńskiej,  

 brak akceptacji wobec braku kultury osobistej, niszczenia mienia szkoły,  

 okazja do przeżywania i osiągania sukcesu, rozwijania własnych talentów,  

 zaufanie ze strony uczniów do dyrekcji, nauczycieli, pedagoga szkolnego,  

 wytwarzanie klimatu współpracy i zrozumienia między dyrekcją a rodzicami,  

 zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły,  

 podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami 
i  innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, 
pogadanki,  programy, projekty).  

 

Czynniki ryzyka:  

 pojawiająca się przemoc słowna, psychiczna i fizyczna wśród uczniów,  

 odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak szacunku i tolerancji dla innych,  

 trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem,  

 nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi,   

 trudności z komunikacją,  

 negatywny wpływ grupy rówieśniczej (presja rówieśnicza) i środków multimedialnych  
(Internetu, gier komputerowych), cyberprzemoc w sieci,  

 niepowodzenia szkolne,  

 brak motywacji i chęci do nauki,  

 niska aktywność fizyczna, mała dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną,  

 małe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi proponowanymi przez szkołę,  

 brak prawidłowych wzorców, postaw, zasad i wartości wyniesionych przez uczniów 
ze środowiska rodzinnego,  

 brak czasu, więzi emocjonalnych z dzieckiem, brak kompetencji wychowawczych,  

 trudna sytuacja materialna i społeczna rodzin,  

 niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych 
i zachowań ryzykownych występujących wśród dzieci i młodzieży,  

 zagrożenie stanem zdrowia związane z pandemią Covid-19. 

 

Wyniki diagnozy.  

Diagnoza środowiska szkolnego dokonywana jest na bieżąco, na podstawie obserwacji,  
rozmów z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz ankiet przeprowadzonych w środowisku  
szkolnym.  

Ankietowaniu zostało poddanych 350 uczniów oraz ich rodziców. Z przeprowadzonej  diagnozy 
wysunięto następujące wnioski, które posłużą do podjęcia określonych działań  wychowawczo- 
profilaktycznych w szkole.  
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Wnioski wypływające z diagnozy:  

1) wzmacniać łączność rodziców ze szkołą, angażować w życie klasy i szkoły, 
współpracować  w procesie edukacji i wychowania,  

2) dbać o pozytywne relacje na linii nauczyciel- rodzic, prezentować wolę porozumienia i  
współdziałania dla dobra ucznia,  

3) informować rodziców o postępach uczniów w nauce, sukcesach i dokonaniach,  
4) zapobiegać przemocy fizycznej, słownej i psychicznej wśród uczniów w szkolne 

i wszelkim przejawom agresji,  
5) wdrażać uczniów do przestrzegania i respektowania zasad i norm obowiązujących 

w szkole,   
6) kształtować wśród uczniów postawy prospołeczne, szacunku i tolerancji dla innych, 

a także  koleżeństwa i przyjaźni,  
7) przeprowadzić przez instytucje zewnętrzne zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień  

oraz szkodliwości i zagrożeń związanych z używkami, paleniem papierosów oraz  
zażywaniem narkotyków,  

8) wspierać uczniów z problemami w nauce i niepowodzeniami szkolnymi,  
9) wspierać uczniów z trudnościami emocjonalno- społecznymi,  
10) pracować nad integracją zespołów klasowych, uczyć empatii, szacunku oraz tolerancji 

dla  innych, kształtować właściwe relacje interpersonalne w tym umiejętność 
współpracy,  

11) uczyć odpowiedzialności za mienie i dobro wspólne,  
12) promować i zachęcać uczniów do aktywności fizycznej i aktywnego sposobu spędzania  

czasu wolnego oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się i stylu życia.  

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021  

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1) Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 
2) Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.   
3) Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.   
4) Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.   

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:   

1) Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I. 
2) Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm i wartości.  
3) Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.   
4) Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami.   

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO  

1) Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.  
2) Uświadamianie uczniom zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.  
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OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO  

1) Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.  
2) Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności  

samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.   

3) Wskazywanie konstruktywnych sposobów rozwijania swoich predyspozycji 
i pokonywania potencjalnych trudności.  

 

VIII. Harmonogram działań  

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO  

ZADANIE FORMY REALIZACJI 

 rozpoznawanie i rozwijanie możliwości,  
uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

 mobilizowanie do aktywnego udziału 
w procesie dydaktycznym, 

 kształtowanie umiejętności samokształcenia  
i samooceny, 

 umiejętność samodzielnego posługiwania  się 
narzędziami informacyjno – medialnymi, 

 przejęcie odpowiedzialności za własny  
rozwój i wybór swojej drogi życiowej,  

 rozwijanie zainteresowań intelektualnych,  

 rozwijanie wrażliwości ucznia na kulturę 
i sztukę, 

 kształcenie samodzielnego formułowania 
i wyrażania sądów, 

 wykształcenie umiejętności dzielenia się  
swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi,  

 podnoszenie efektów kształcenia poprzez  
uświadamianie wagi edukacji i wyników  
egzaminów zewnętrznych, 

 uczenie planowania i dobrej organizacji, 

 

 konkursy przedmiotowe i artystyczne, 

 aktywizujące metody pracy, 

 zachęcanie uczniów do rozwijania swoich  
zainteresowań,   

 sprawdzanie umiejętności i wiadomości 
na poziomach podstawowym i 
rozszerzonym, 

 prezentacja aktywności uczniów (wystawy, 
gazetka  szkolna, kronika, radiowęzeł, 
gazetka internetowa  itp.), 

 pomoc uczniom z deficytami rozwojowymi  
(współpraca z poradnią psychologiczno – 
pedagogiczną i rodzicami), 

 udostępnienie uczniom komputerów z 
dostępem do  internetu, do samodzielnej 
pracy, 

 wykorzystywanie na lekcjach różnych źródeł  
informacji (encyklopedii, słowników, 
internetu,  środków multimedialnych itp.) 

 organizowanie wycieczek przedmiotowych, 

 wyjazdy do kina i teatru, spotkania z 
poetami i  aktorami, 

 przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć 
lekcyjnych z  wykorzystaniem aktywizujących 
metod pracy, 

 lekcje wychowawcze poświęcone roli 
wykształcenia  we współczesnym świecie, 

 lekcje wychowawcze poświęcone organizacji 
pracy własnej i praktycznym sposobom 
zarządzania czasem. 
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ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

ZADANIE FORMY REALIZACJI 

 kształtowanie postawy dialogu,  
umiejętności słuchania innych i rozumienia  
ich poglądów, 

 umiejętność współdziałania w dążeniu do  
wspólnie określonego celu, 

 przygotowanie do życia w rodzinie,  
społeczności lokalnej, w państwie i w Unii  
Europejskiej w duchu przekazu dziedzictwa  
kulturalnego i kształtowania postaw  
patriotycznych, 

 kształtowanie postawy tolerancji wobec  
innych, 

 przeciwdziałanie agresji i wandalizmowi, 

 wykształcenie u ucznia nawyków i manier  
zgodnych z zasadami dobrych obyczajów,  

 poprawa współpracy z rodzicami,  

 promowanie bezpieczeństwa w sieci,  

 promowanie bezpiecznych zachowań  w 
szkole, 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 uczenie działania zespołowego, tworzenie  
klimatu dialogu i efektywnej współpracy,  

 kształtowanie aktywnej postawy wobec  
przyszłej pracy zawodowej, 

 systematyczne monitorowanie frekwencji  
uczniów na zajęciach, 

 zapoznanie uczniów z podstawowymi aktami  
prawnymi obowiązującymi w Polsce 
(Konstytucja RP,  Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka, Konwencja  Praw Dziecka, 
prawo UE), 

 uczenie dbałości o wystrój szkoły (gabloty na  
korytarzu, plansze, plakaty, prace plastyczne 
itd.), 

 przeprowadzanie lekcji wychowawczych na 
temat  dobrych obyczajów,   

 organizowanie imprez typu Zaduszki, 
Gwizdka  klasowa, Jasełka, 

 udział w Dniach Grodziska, 

 udział delegacji szkolnej w oficjalnych  
uroczystościach państwowych, 

 organizowanie konkursów związanych z 
bieżącymi  rocznicami, ważnymi 
wydarzeniami państwowymi i  lokalnymi, 

 prowadzenie kronik klasowych i szkolnych,  

 współpraca SU z dyrekcją i ogółem uczniów,  

 współpraca SU z wyznaczonymi klasami 
propagowanie pracy w grupach na lekcjach,  

 przeprowadzanie warsztatów komunikacji  
interpersonalnej,   

 zapraszanie rodziców na uroczystości 
szkolne i  klasowe, 

 konsultacje z rodzicami dotyczące ważnych 
kwestii  wychowawczych, 

 nakłanianie rodziców do częstych kontaktów 
z  pedagogiem szkolnym, 

 propagowanie spędzania wolnego czasu bez  
brutalnych gier komputerowych i filmów  
gloryfikujących agresję i brutalność 

 zapoznawanie i przypominanie przepisów 
bhp,  

 warsztaty dotyczące poszukiwania pracy, 
analizy  ofert, nauka wypełniania 
dokumentów związanych z podjęciem pracy, 

 analiza frekwencji uczniów, 

 systematyczne informowanie rodziców o 
absencji ich  dzieci, 

 wywiadówki i indywidualne spotkania z 
rodzicami, 
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ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU FIZYCZNEGO 

I BEZPIECZEŃSTWA  

ZADANIE FORMY REALIZACJI 

 dbałość o zdrowie własne i innych oraz  
kształtowanie właściwych nawyków 
higienicznych i żywieniowych, 

 propagowanie ekologicznego sposobu życia,  
promocja modelu życia bez nałogów,  

 kształtowanie umiejętności spędzania  
wolnego czasu, 

 kształtowanie sprawności fizycznej,  

 przeciwdziałanie nadwadze i otyłości,  

 przeciwdziałanie wadom postawy,  

 zwiększenie atrakcyjności i podnoszenie  
jakości zajęć wychowania fizycznego, 
 

 propagowanie udziału w zajęciach SKS, 

 wprowadzenie rozgrywek międzyklasowych, 
których  finały odbywać się będą w czasie 
Święta Sportu  Szkolnego,  

 konkursy, turnieje (m.in. Światowy Dzień 
AIDS, Dzień  bez Papierosa, Olimpiada 
Ekologiczna, Ratownictwo  Przedmedyczne),  

 edukacja prozdrowotna – programy 
profilaktyczne,  spotkania z 
przedstawicielami AA, Monaru,  lekarzami, 
pielęgniarką szkolnąprelekcje dla klas na 
temat zdrowego żywienia,  

 rozpowszechnienie wśród rodziców 
i uczniów  materiałów na temat 
przeciwdziałania uzależnieniom  

 wykorzystanie na lekcjach wychowawczych  
materiałów (filmów DVD, broszur itp.)  
rozprowadzanych przez pielęgniarkę szkolną 
i  bibliotekę 

 udział w wycieczkach, rajdach rowerowych 
i pieszych, 

 

ZADANIA W ZAKRESIE ROZWOJU PSYCHICZNEGO 

I EMOCJONALNEGO 

ZADANIE FORMY REALIZACJI 

 kształtowanie światopoglądu, 

 poszukiwanie swojego miejsca w świecie,  

 nauka nabywania świadomości własnych  
mocnych i słabych stron, 

 umiejętność wyrażania własnych sądów, 

 umiejętność rozwiązywania problemów,  

 umiejętność właściwych reakcji w 
kontaktach z innymi ludźmi (altruizm,  
asertywność, tolerancja), 

 kultura słowa, 

 umiejętność rozpoznawania wartości  
moralnych, dokonywania wyborów i 
hierarchizacja tych wartości), 

 budowanie poczucia własnej wartości,  

 rozwijanie inteligencji emocjonalnej,  

 działania proekologiczne 

 Wolontariat – kształtowanie wrażliwości na  
potrzeby ludzi starszych, chorych i 
niepełnosprawnych, 

 upowszechnianie udziału w akcjach 
charytatywnych,  

 propagowanie na wszystkich przedmiotach  
proekologicznego i prozdrowotnego sposobu 
życia,  

 aktywizowanie uczniów do wykonywania  
samodzielnych prac związanych z ekologią, 

 udział w akcji „Sprzątanie Świata”, 

 własnoręczne wykonywanie pomocy 
dydaktycznych, 

 przedstawienie sylwetek ludzi będących 
autorytetami  moralnymi (m.in. patrona 
szkoły – Eugeniusza  Kwiatkowskiego), 

 utrwalanie wartości uniwersalnych 

(prawda, dobro, piękno, wolność, 

sprawiedliwość), 

 walka z kłamstwem w szkole, droga do 
odbudowani a  zaufania między 
nauczycielem a uczniem 
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 przeciwdziałanie kryzysom zdrowia  
psychicznego. 

 propagowanie pomocy słabszym kolegom 
w nauce 

 

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego  

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat  
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu  
wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,  
2) analizę dokumentacji,  
3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,  
4) rozmowy z rodzicami,  
4) analizę osiągnięć szkolnych uczniów,  
5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,  
6) analizy indywidualnych przypadków.  

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół  
wychowawczy. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz  
opracowanie wyników.   

Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada  
pedagogiczna i rada rodziców.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w  porozumieniu 
z Radą pedagogiczną Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wlkp. w dniu 7 października 2020r. 


