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PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI 

Zespołu Szkół nr 1 

im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 

 

Podstawa prawna: 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.  

Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r. 

Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 października 1997 r. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz. U. z 2002 r. nr 11, 

 poz. 109). 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535). 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

 alkoholizmowi (Dz. U.  nr 35, poz. 230 z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198). 

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

 tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55). 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. 

Program Polityki Prorodzinnej Państwa z 17 listopada 1998 r. 

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

 przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z późniejszymi 

 zmianami 

Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

 wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

 społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania 

 przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów 

 nauczania w szkołach publicznych  z późniejszymi zmianami 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 

 i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

 i placówkach 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu i form 

 prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

 edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz. U. 2015.       

             poz. 1249)  

Statut Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016-2017 

Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016 
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„Aby stać się lepszym 

nie musisz czekać na lepszy świat” 

Phil Bosmans 

 

„Czasy są takie jacy My jesteśmy” 

Św. Tomasz z Akwinu 
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ROZDZIAŁ I 

MISJA SZKOŁY ORAZ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 

Misją Zespołu Szkół jest budowa środowiska wychowawczego, które w sposób 

kompleksowy będzie oddziaływało na ucznia dla zapewnienia mu wszechstronnego rozwoju 

w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym i aksjologicznym, tym samym 

zapewniając mu realizację praw człowieka w wymienionych obszarach.  

Ponadto Zespół Szkół przygotowuje młodzież do wyboru dalszej drogi kształcenia oraz 

pracy zawodowej, współpracuje z innymi środowiskami wychowawczymi oraz dąży do 

samorozwoju, samorządności i samokontroli u wychowanków poprzez wdrażanie haseł 

„Czasy są takie jacy my jesteśmy” oraz „Aby stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy 

świat”. Tym samym mottem szkoły w wymiarze wychowawczym jest dążenie do 

wykształcenia u uczniów poczucia odpowiedzialności za siebie, swój rozwój, otoczenie 

społeczne oraz podejmowane działania, a także uświadomienie uczniom, że ich dalszy los jest 

w ich własnych rękach.  

Założenia programowe 

1. Zadaniem szkoły jest wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka. Głównymi 

osobami odpowiedzialnymi za wychowanie dziecka są rodzice, tym samym każdy 

rodzic ma prawo do wychowania dziecka w zgodzie z własnymi przekonaniami. 

2. Punktem wyjścia w wychowaniu jest zawsze dobro dziecka. Nauczyciel ma 

obowiązek kierować się w podejmowanych przez siebie działaniach dobrem dziecka, 

troską o jego zdrowie, poszanowanie jego godności. 

3. Szkoła powinna zapewnić każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, 

indywidualizować proces nauczania, dostosowywać warunki i treści kształcenia, 

otoczenie zewnętrzne oraz system oceniania i wychowania do indywidualnych 

możliwości i potrzeb psychofizycznych wychowanka.  

4. W wychowaniu powinno się uwzględniać dojrzałość dziecka, wolność jego sumienia 

i wyznania oraz przekonania. Należy traktować ucznia w sposób podmiotowy.  

5. Wychowanie stanowi integralną część z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem 

wszystkich pracowników szkoły.  
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ROZDZIAŁ II 

PRACA WYCHOWAWCZA, EDUKACYJNA, INFORMACYJNA, 

PROFILAKTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ 

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach zgodnie ze statutem szkoły 

realizuje cele i zadanie określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na 

jej podstawie, które znaczącą rozwijają prowadzoną działalność wychowawczą, tj.: 

1) Realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się 

2) Respektuje prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku 

i osiągniętego rozwoju 

3) Kształci i wychowuje, służąc rozwijaniu w młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, przy 

jednoczesnych otwarciu się na wartości Europy i świata 

4) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie ogólnym i zawodowym 

niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz teoretyczne 

i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu 

5) Wspomaga wychowawczą rolę rodziny, także rodziny zastępczej 

6) Dostosowuje treści, metody i organizację procesu nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, a także zapewnia pomoc psychologiczno- pedagogiczną i 

specjalne formy pracy dydaktycznej 

7) Zapewnie bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki podczas zajęć 

na terenie szkoły oraz poza szkołą 

8) Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz 

kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej, globalnej 

9) Zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 

10) Stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez: 

a) Organizowanie zajęć pozalekcyjnych 

b) Organizowanie zajęć przygotowujących do konkursów i olimpiad 

c) Umożliwienie uczniom wybitnie zdolnym realizacji indywidualnego programu 

nauczania bądź toku nauki 

d) Organizowanie konkursów wiedzy i umiejętności 

e) Stosowanie motywacyjnego systemu nagradzania uczniów osiągających wybitne 

sukcesy 

11) Kształtuje aktywność społeczną i umiejętności zagospodarowania czasu wolnego 

12) Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy 

13) Przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia 

14) Upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych 

15) Prowadzi dla uczniów gimnazjum zajęcia świetlicowe 
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Zespół Szkół zapewnia opiekę uczniom niesłyszącym i słabo słyszącym oraz uczniom 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez: 

a) Umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, w tym 

nauczania indywidualnego 

b) Dostosowanie programów nauczania 

c) Dostosowanie form i metod kształcenia, zewnetrznej organizacji kształcenia, 

wymagań edukacyjnych i systemu oceniania 

d) Opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, surdopedagogiczną 

e) realizację zajęć wynikających z rozporządzenia w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem 

 

Podejmowane w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym działania wychowawcze 

mają na celu przygotować ucznia do: 

1) Pracy nad sobą 

2) Bycia użytecznym członkiem społeczeństwa 

3) Bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami jak: odpowiedzialność, samodzielność, 

odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie 

godności u innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja 

4) Rozwoju samorządności 

5) Dbałości o wypracowane tradycje 

6) Budowania poczucia przynależności i więzi z Zespołem Szkół 

7) Tworzenia środowiska szkolnego w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły 

gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 

i profilaktyczną wśród uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły i placówki.  

Kluczem do osiągnięcia satysfakcjonujących efektów prowadzonej działalności jest zgodne 

współdziałanie wymienionych grup w realizacji założonych celów.  

 Do 30.09 danego roku szkolnego Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół (Zespół 

Wychowawczy) w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim 

opracowuje i zatwierdza Program Wychowawczy i Profilaktyki oraz Plan Pracy 

Wychowawczej i Profilaktyki na dany rok szkolny. Podstawą do podejmowania działań 

wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych  jest wieloaspektowa działalność 

diagnostyczna w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących 

oraz czynników ryzyka dokonywana na początku każdego roku szkolnego. Diagnoza 

prowadzona jest w formie ankiety, obserwacji, analizy dokumentów, rozmów i wywiadów 

prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców oddziałów oraz 
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w miarę potrzeb we współpracy ze specjalistami oraz instytucjami wspierającymi pracę  

szkoły.  

 

 Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne właściwości uczniów lub 

wychowanków albo środowiska społecznego, których występowanie wzmacnia ogólny 

potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie 

czynników ryzyka. 

 Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne właściwości uczniów lub 

wychowanków albo środowiska społecznego, które wiążą się z wysokim 

prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań problemowych stanowiących zagrożenie dla 

ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.  

 

W Zespole Szkół powołano Zespół Wychowawczy, którego zadaniem jest koordynowanie 

podejmowanych oddziaływań wychowawczych, informacyjnych, edukacyjnych 

i profilaktycznych. Zespół wychowawczy tworzą wychowawcy klas. Do realizowania 

konkretnych zadań mogą być tworzone podzespoły. Pracą zespołu kieruje przewodniczący 

powołany przez dyrektora Zespołu Szkół, zaś koordynatorem wszelkich działań jest pedagog 

i psycholog szkolny. 

 Zadania zespołu wychowawczego to: 

1) rozwiązywanie najtrudniejszych problemów wychowawczych; 

2) analizowanie i ocena realizacji programu wychowawczego Zespołu Szkół; 

3) ocenianie efektów pracy wychowawczej; 

4) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów. 

 

 Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej.  

 Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) Współpracę z rodzicami uczniów i wychowanków 

2) Kształtowanie hierarchii systemu wartości 

3) Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną 

4) Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowawnków i wychowawców, 

a także nauczycieli, wychowawców i rodziców, w tym wzmacnianie więzi 

z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami 

5) Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami 

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków 

6) Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów 
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7) Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej 

8) Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

 

 Działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu 

i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców i opiekunów, 

nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.  

 Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) Poszerzanie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

2) Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów 

i wychowanków 

3) Kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, takich jak: 

samokontrola, radzenie sobie ze stresem, rozpoznawanie i wyrażanie własnych emocji 

4) Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków 

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu 

5) Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli 

i wychowawców w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używaniem 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych i podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej 

6) Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków i substancji, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 

wieku rozwojowego 

 

 Działalność informacyjna polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń 

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, skierowanych 

do uczniów i wychowanków oraz ich rodziców i opiekunów, a także nauczycieli 

i wychowawców oraz innych pracowników szkoły lub placówki.  

 Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenie działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji 

2) Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów 

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

i substancji 

3) Przekazania informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych 

z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
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4) Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz 

o metodach współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią 

 

 W nieniejszym programie rofilaktyka rozumiana jest jako ogół działań 

zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi obejmujący 

eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. 

Działania profilaktyczne podejmowane w Zespole Szkół mają na celu przede wszystkim 

wspomaganie wychowawczej roli rodziny, ochronę uczniów przed pojawiającymi się 

zagrożeniami oraz interwencję w sytuacji ich wystąpienia.  

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) w przypadku profilaktyki uniwersalnej- wspieranie wszystkich uczniów 

i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie 

działań, których celem jest ograniczanie zachowań problemowych niezależnie od 

poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji 

2) w przypadku profilaktyki selektywnej- wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze 

względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne 

są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań problemowych 

3) w przypadku profilaktyki wskazującej- wspieranie uczniów i wychowanków, 

u których rozpoznano pierwsze symptomy używania środków i substancji lub 

występowania innych zachowań problemowych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia 

 

Działania profilaktyczne w szkole obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców i opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanie rekomendowanych celów 

profilaktycznych 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, 

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności 

i satysfakcji życiowej 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez 

uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 

problemowych 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów 

i wychowanków zachowań problemowych (Szkolne Procesury Reagowania 

w Sytuacjach Kryzysowych) 
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5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny 

 

 

ROZDZIAŁ III 

GŁÓWNE CELE PRACY I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

 Program Wychowawczy i Profilaktyki Zespołu Szkół ma charakter całościowy. 

Zgodnie z jego założeniami naczelnym celem wychowania w Zespole Szkół nr 1 im. gen. 

Jerzego Ziętka w Katowicach jest: 

wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze psychicznym, fizycznym, 

społecznym, aksjologicznym. 

Priorytety i zadania wychowawcze: 

1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju psychicznego, fizycznego, 

społecznego i aksjologicznego w warunkach poszanowania ich godności oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej zgodnie z zasadami pedagogiki, ogólnej 

teorii wychowania, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w  Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela oraz Konwencji Praw Dziecka;  

2. Realizacja podstawy programowej w zakresie zagadnień związanych z wychowaniem 

w oparciu o Deklarację Praw Człowieka, itp.;  

3. Eliminowanie patologii społecznych w środowisku szkolnym i poza nim. 

Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa uczniów;  

4. Budowanie atmosfery dialogu, współpracy, wzajemnego szacunku i porozumienia. 

Kształtowanie zachowań prospołecznych, asertywności, odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje, umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

technik skutecznej komunikacji, itd.;  

5. Budowanie pozytywnych postaw koleżeńskich, zapobieganie agresji, przemocy, 

uwrażliwianie uczniów na pomoc słabszym, kształtowanie postaw 

wolontarystycznych;  

6. Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych. Dostarczenie uczniom i nauczycielom wiedzy i umiejętności do 

skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia, rozpowszechnianie sieci rozwiązań 

jako bezpośredniej reakcji na pojawiające się zachowania ryzyka; 

7. Budowanie wśród uczniów motywacji do nauki, organizacja czasu wolnego oraz 

rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez angażowanie ich w dodatkowe zajęcia 

organizowane na terenie szkoły, pomoc w nauce uczniom sprawiającym problemy 

wychowawcze, przygotowanie oferty zajęć alternatywnych pozytywnych, 

zaspokajających potrzeby ucznia; 

8. Uczenie odpowiedzialności za swoje funkcjonowanie, podejmowane decyzje, 

otoczenie społeczne, uczenie dokonywania świadomych wyborów;  
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9. Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną oraz wyrobienie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, 

psychicznego i duchowego. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia;  

10. Kształtowanie postępowanie zgodnego z zasadami funkcjonowania społecznego, 

moralnego, etycznego. Kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich opartych na 

tolerancji, szacunku, zaufaniu;  

11. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, a także kształtowanie obywatela 

świadomego i otwartego na problemy Europy i świata; 

12. Eliminacja bądź redukcja czynników ryzyka, zachowań ryzykownych oraz 

wzmacnianie czynników chroniących 

13. Promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka zażywania nowych narkotyków oraz 

substancji psychoaktywnych. Wdrażanie działań przeciwdziałających narkomanii i 

nowym narkotykom. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu 

środków i substancji, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 

problemowych.  

14. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. 

 

 Aby zrealizować cele założone w Szkolnym Programie Wychowawczym i Profilaktyki 

wykorzystane zostaną następujące strategie działania: 

1. Strategie informacyjne (przekazywanie informacji, wiedzy o zachowaniach 

ryzykownych, ich konsekwencjach, szkolenia dla rodziców, nauczycieli, itp.) 

2. Strategie edukacyjne (kształtowanie umiejętności życiowych związanych z radzeniem 

sobie ze stresem, bezkonfliktowym rozwiązywaniem sporów, asertywnością, itp.) 

3. Strategie alternatyw (stwarzanie możliwości w zakresie realizacji własnych potrzeb 

i zaspokajania ich w pozytywny sposób) 

4. Strategie interwencyjne (bezpośrednie reagowanie na pojawiające się problemy, 

identyfikacja zagrożeń, interwencja w sytuacjach kryzysowych, itp.) 

5. Działania integracyjne (działania podejmowane w celu integracji środowiska 

klasowego, szkolnego, lokalnego) 

 

Przewidywane efekty podejmowanych działań: 

- określenie czynników chroniących i czynników ryzyka występujących z bezpośrednim 

otoczeniu i środowisku ucznia 

- stopniowe eliminowanie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących 

- uzyskanie przez ucznia doraźnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

- zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki u uczniów, rodziców i nauczycieli 

- uświadomienie uczniom zagrożeń oraz sposobów i możliwości przeciwstawienia się im 

- wykreowanie postaw społecznie pożądanych, nastawionych na współdziałanie i drugiego 

człowieka 

- wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne do radzenia sobie w sytuacjach trudnych  

- stworzenie uczniom alternatyw dla zachowań ryzykownych 

- ograniczenie występowania niepożądanych zachowań na terenie szkoły 
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- poprawa frekwencji  

- zbudowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniami a uczniami oraz uczniami i osobami 

dorosłymi 

- dostrzeżenie przez uczniów korzyści płynących ze zdrowego stylu życia 

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów 

- pomoc uczniom bezpośrednio dotkniętych danym problemem 

- zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności rodziców, nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych 

- rozwój czytelnictwa wśród uczniów oraz umiejętności pozytywnego spędzania czasu 

wolnego 

- wdrożenie jednolitych rozwiązań w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej 

w oparciu o realizowane Szkolne Procedury Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych 

 

 W swojej pracy Zespół Wychowawczy i Profilaktyki współpracuje z jednostkami 

samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi 

świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznych, Policją, oraz innymi 

placówkami i podmiotami współpracującymi ze szkołą.  

 

 Swoje zadania Zespół Wychowawczy i Profilaktyki realizuje w formie interaktywnych 

wykładów i warsztatów, treningów umiejętności, projektów, debat, szkoleń, a także spektakli 

teatralnych, spotów, kampanii społecznych, happenigów, pikników edukacyjnych podczas 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą, zajęć religii/etyki, zajęć wdż; 

podczas warsztatów z pedagogiem szkolnym lub innymi specjalistami współpracującymi ze 

szkołą (pielęgniarka szkolna, doradca zawodowy, psycholog, dietetyk, surdopedagog, 

logopeda, itp.), w ramach zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjne, 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, kół zainteresowań, zajęć psychoedukacyjnych, 

warsztatów, szkoleń, itp. ; w ramach zajęć realizowanych w ramach art., 42 ust. 2 pkt. 2 

ustawy z dnia 26.01.1982- Karta Nauczyciela, a także w ramach działalności z zakresu 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
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ROZDZIAŁ IV 

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY 

 

 Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia 

się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów 

w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności 

szkolnej. 

 

Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

5) organizowanie życia codziennego wychowanków w Zespole Szkół, wdrażanie ich do 

współpracy oraz współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

6) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w oddziale; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 

mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 

udzielania im pomocy w nauce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się; 

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego 

i efektywnego organizowania sobie pracy; 

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, 

którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie 

z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn 

niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego 

podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na 
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zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, 

udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych 

i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami - 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 

rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego 

gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, 

pomieszczeń i terenu Zespołu Szkół, rozwijanie samorządności i inicjatyw 

uczniowskich; 

13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 

wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 

wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań 

i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Zespołu Szkół, konkursach, 

olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

14) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 

m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów, wyjazdów na             

„ zielone szkoły”; 

15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

16) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 

zdolnościami poznawczymi, ale także organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

menedżerskimi, itp.; 

17) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

18) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Zespołu Szkół oraz innych instytucji 

z wnioskiem o udzielenie pomocy. 

 

 Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków, wnioskuje w sprawie 

przyznawania nagród i udzielania kar.  
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ROZDZIAŁ V 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

I INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZĄ 

SZKOŁY 

  

 W swojej pracy Zespół Wychowawczy i Profilaktyki współpracuje z jednostkami 

samorządu teryterialnego, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi 

świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno- epidemiologicznych, Policją, oraz innymi 

placówkami i podmiotami współpracującymi ze szkołą.  

 

Adresatami działań są uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni.  

Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia 

i profilaktyki młodzieży.  

Rodzice mają prawo do: 

1) Uzyskiwania informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych 

realizowanych w klasie i Zespole Szkół 

2) Zapoznania się z treścią Programu Wychowawczego Zespołu Szkół i sugerowania 

jego zmian 

3) zapoznania się z treścią Statutu, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

Klasyfikowania i Promowania Uczniów, Regulaminu Ocen Zachowania oraz 

ewentualnie innych wewnątrzszkolnych aktów prawnych zgodnie z życzeniem 

rodziców; 

4) Uzyskiwania, po ustaleniu terminu z nauczycielem, rzetelnej informacji na temat 

swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce 

5) Uzyskiwania informacji o przewidywanych niedostatecznych ocenach semestralnych 

oraz wszystkich ocenach końcowo rocznych 

6) Uzyskiwania informacji o planowanych zastępstwach za nieobecnych nauczycieli na 

stronie internetowej Zespołu Szkół 

7) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich 

dzieci 

8) Wyrażania opinii na temat pracy Zespołu Szkół i przekazywania swoich uwag dyrekcji 

Zespołu Szkół oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

 

Rodzice mają obowiązek: 

1) Współdziałać z Zespołem Szkół w myśl dobrze pojętego interesu ucznia, na zasadach 

wzajemnego szacunku 

2) Stworzyć dziecku odpowiednie warunki do uczenia się 

3) Stawiać się do szkoły na każde wezwanie wychowawcy, nauczyciela, pedagoga lub 

dyrektora Zespołu Szkół (w uzasadnionych okolicznościach) 
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Zespół Szkół zapewnia dyskrecję i poszanowanie prywatności w rozwiązywaniu 

problemów ucznia i jego rodziny.  

W Zespole Szkół oprócz zebrań z rodzicami organizuje się indywidualne konsultacje 

nauczycieli z rodzicami.  

Zespół Szkół zapewnia rodzicom doradztwo pedagogiczne i psychologiczne w ramach 

posiadanych kompetencji.  

 W ramach swojej pracy Zespół Wychowawczy i Profilaktyki współpracuje m.in. z: 

 

- Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Katowice 

- Kuratorium Oświaty w Katowicach 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach 

- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej MOPS w Katowicach 

- Świetlicą Środowiskową nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 

- Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach 

- Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Katowicach 

- Sądem Rejonowym w Katowicach (Wydział IV i V Rodzinny i Nieletnich) 

- kuratorami zawodowymi i społecznymi 

- Zakładem Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach 

- Śląskim Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 

- Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii 

- Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 5 w Katowicach 

- Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Katowicach 

- Katowicką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną 

- Fundacją Dzieci Niczyje 

- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Młodzieżowym Centrum Kariery 

- Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach 

- pracodawcami prowadzącymi praktyki zawodowe dla uczniów 

 

 

 oraz innymi osobami fizycznymi, instytucjami samorządowymi, instytucjami 

wspomagającymi działalność wychowawczą szkoły, które na bieżąco pomagają środowisku 

naszej szkoły w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wychowawczych 

i społecznych. 
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ROZDZIAŁ VI 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

I PROFILAKTYKI 

 

Celem ewaluacji jest dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie niezbędnych 

zmian w Programie Wychowawczym i Profilaktyki Szkoły. W procesie ewaluacji udział 

biorą: 

1) uczniowie  

2) rodzice  

3) nauczyciele  

4) pracownicy niepedagogiczni 

 

 Szczegółowe działania omówione w Programie Wychowawczym reguluje Plan Pracy 

Wychowawczej i Profilaktycznej opracowywany na początku każdego roku szkolnego przez 

Zespół Wychowawczy we współpracy z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.  

 

 Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki 

przeprowadza Zespół Wychowawczy na czele którego stoi pedagog szkolny. Program 

modyfikuje się na podstawie wniosków z corocznej diagnozy do dnia 30.09 danego roku 

szkolnego. Wskazane jest, aby co najmniej raz na 3 lata dokonać szczegółowej ewaluacji 

Programu Wychowawczego. Wszelkich zmian w Szkolnym Programie Wychowawczym 

i Profilaktyki dokonuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim 

i Radą Rodziców. Po każdym roku szkolnym Zespół Wychowawczy sporządza sprawozdanie 

z prowadzonych przez siebie działań, które zostaje szczegółowo przedstawione i omówione 

podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.  

 

Formy monitoringu i ewaluacji: 

- analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej, m.in. teczek wychowawców, dzienników 

elektronicznych, kart samooceny uczniów, dokumentacji związanej z pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną, kart wychowawców, itp. 

- prowadzenie działalności diagnostycznej, w tym ankiet, obserwacji, rozmów, itp. Analiza 

wyników ewaluacji przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

- obserwacji zachowania uczniów, stopnia rozumienia i zinternalizowania norm, postępów 

w zachowaniu i nauce 

- ocena jakości i ilości wytworów prac uczniowskich, ocena poziomu wiadomości 

i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach 

- analiza frekwencji na zajęciach organizowanych przez szkołę (analiza dokumentów) 

- ocena samopoczucia uczniów w szkole, poziomu zadowolenia rodziców z działalności 

wychowawczej szkoły poprzez wykorzystanie narzędzi diagnozy (wywiad, obserwacja, 

rozmowa, ankieta) 

- ocena stopnia zintegrowania klas 

- opinie nadzoru pedagogicznego 
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ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Do Programu Wychowawczego Szkoły nie wprowadza się aneksów, jest on 

nowelizowany.  Zmiany wprowadza Zespół Wychowawczy w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkół nr 1 im. gen. 

Jerzego Ziętka w Katowicach.  

 

 Zespół Szkół publikuje tekst Programu Wychowawczego na stronie internetowej 

szkoły, a także udostępnia go w bibliotece szkolnej, sekretariacie oraz gabinecie pedagoga 

i psychologa szkolnego.  

 

Program Wychowawczy powinien być uzupełniony o następujące dokumenty: 

 

- Plan Pracy Wychowawczej i Profilaktycznej 

- Szkolne Procedury Reagowania w Sytuacjach Kryzysowych 

- Propozycje tematów godzin do dyspozycji wychowawcy 

- Kalendarium roku szkolnego 

 

 Znowelizowany Program Wychowawczy został uchwalony w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców Zespołu Szkół i obowiązuje od 

01.09.2016 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


