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Załącznik do Zarządzenie nr 8/2021/22 z 30.09.2021 r. 

 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny Zespołu Szkół Ekonomicznych  

im. Janusza Korczaka w Dębicy na rok szkolny 2021/2022  
 

 

 

„Rzeczypospolite zawsze takie będą, jakie ich młodzieży chowanie”  

                                                                                                                                                                                                 /Jan Zamoyski/ 
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Podstawa prawna:  

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99. 

2. 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. poz. 1249). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 
649) - § 4. 

5. Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących w roku szkolnym 2020/2021 

Cel główny: 

1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz 
indywidualnej sytuacji życiowej. 

2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia z mądrym wykorzystaniem dostępnych zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 
korzystanie z technologii cyfrowych. 

3. Wychowanie do wartości , kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 
 
Cele szczegółowe: 
 

1. Dbanie o utrzymanie wysokiej frekwencji na zajęciach szkolnych. 
2. Wspieranie wychowanków w rozwijaniu ich mocnych stron i osobistego potencjału. 
3. Eliminowanie czynników sprzyjających występowaniu przemocy rówieśniczej. 
4. Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych. 
5. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
6. Angażowanie uczniów w pracę wolontariacką na rzecz społeczeństwa lokalnego. 
7. Promowanie zdrowego stylu życia- profilaktyka uzależnień. 
8. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole.  

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_10_u_1_p_5_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_78_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-18-sierpnia-2015-r.-w-sprawie-zakresu-i-form-prowadzenia-w-szkolach-i-placowkach-systemu-oswiaty-dzialalnosci-wychowawczej-edukacyjnej-informacyjnej-i-profilaktycznej-w-celu-przeciwdzialania-narkomanii-dz.u.-z-2015-r.-poz.-1249-12024.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-17-marca-2017-r.-w-sprawie-szczegolowej-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli-dz.u.-z-2017-r.-poz.-649-14532.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_0_o_0_a_0_g_4_u_0_p_0_l_0_i_0


str. 3 
 

  

Treści wychowawczo-profilaktyczne. 

Obszar zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni  za 
realizację 

Termin realizacji Odbiorcy 
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Budowanie relacji opartych 
na szacunku, trosce i 
zaufaniu 

 

 Przyjęcie ślubowania przez uczniów klas 
pierwszych i drugich 

K. Górecki 1.09.2021r. Uczniowie klas 1,2 

 

 Udział uczniów klas pierwszych w dniu 
integracji 
 

M. Ożóg, B Podlasek i 
wychowawcy klas 

pierwszych 

II tydzień września Uczniowie klas 1 

 

 Udział uczniów klas drugich w dniu integracji M. Ożóg, B Podlasek i 
wychowawcy klas 

drugich  

III tydzień września 

 

Uczniowie klas 2 

 Realizacja programu profilaktycznego „ Jak 
kształtować prawidłowe relacje 
międzyludzkie? 

B Podlasek, M Ożóg IX 2021r. Uczniowie klas 1 

 budowanie „udanego” zespołu klasowego- 
program profilaktyczny „ Tworzymy udaną 
grupę klasową” 

Wychowawcy klas 1 
 

IX-X 2021r. Uczniowie klas 1 

 organizowanie imprez klasowych 
sprzyjających integracji klasy:  
-Dzień Integracji,  
-wyjścia do kina  
- wyjazdów do teatru,  
-wycieczki, 
- kuligi lub rajdy 

 
 
 
Wychowawcy klas 

 

 
 
Według 
harmonogramu 
imprez 

 

 

uczniowie 
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 zaangażowanie uczniów we wspólne 
przygotowanie uroczystości szkolnych 

  rozwiązywanie problemów klasowych drogą 
mediacji 

  podejmowanie działań 
antydyskryminacyjnych 

  zajęcia na temat uczciwości i tolerancji oraz 
pozytywnych relacji 
- Zajęcia z wychowawcą „Tolerancja w moich 
oczach” 
- organizacja „ Dnia Tolerancji” 

nauczyciele 
odpowiedzialni za 
organizację danej 
uroczystości 
 
 
 
 
Wychowawcy klas III 
 
M Cioch 

 
według 
harmonogramu 
imprez 
 
 
 
 
XI 2021r. 
 
XI 2021r. 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas III 

Wszyscy uczniowie 

 Realizacja  programów profilaktycznych 
„Przemoc rówieśnicza- profilaktyka 
przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy” 

 Program profilaktyczny : „ Ograniczyć 
wandalizm- czyli odpowiedzialność prawna 
nieletnich. Czyny zabronione prawem. 
Profilaktyka przemocy i przestępczości” 

Wychowawcy klas I, i 
klas w których 
wystąpi problem 
przemocy 
rówieśniczej 

B. Podlasek, M. Ożóg 

I semestr Uczniowie klas I i 
klas w których 
wystąpił problem 

 

Uczniowie klas I 

Kształtowanie umiejętności 
komunikacyjnych  
 

 lekcje wychowawcze na temat: 
- „Jak porozumiewać się z innymi- zasady 
dobrego porozumiewania się”, 
- „Jak mówić, żeby nie ranić?’,  
-”Jak zachowywać się asertywnie, radzić sobie 
w sytuacjach konfliktowych?” 

 lekcje wychowawcze związane z tematyką 
prawidłowej komunikacji: 
-„Racja czy relacja? O tym jak kształtować 
pozytywne relacje”. 

Wychowawcy klas Zgodnie z planem 
tematyki godzin 
wychowawczych 

Uczniowie  

Angażowanie uczniów w 
organizację imprez 
szkolnych 

 udział młodzieży w pracach Samorządu 
Uczniowskiego  

 Organizacja imprez z inicjatywy uczniów 

M. Ożóg- opiekun SU 
 
wychowawcy uczniów 
wnioskujących o 
organizację imprez 

Cały rok 
 
cały rok 

uczniowie 

 

uczniowie  
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Zaangażowanie młodzieży w 
wolontariat  

 Wzbudzanie w uczniach chęci niesienia pomocy 

innym, poszerzenie wiedzy uczniów na temat 

pracy wolontariackiej. 

- przeprowadzenie zajęć z wychowawcą:  

„ Wolontariat – kluczem do kariery” 

Wychowawcy 
klasowi, pedagodzy 

I semestr 

 

Uczniowie  

Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu szkolnego: 

 - Wolontariat hospicyjny- „ Przyjaciele od serca”  

- Wolontariat misyjny- „ Dzieło młodzi dla misji” 

- promowanie idei honorowego krwiodawstwa:  

działalność szkolnego klubu HDK i koła PCK,   

- organizacja rocznicy istnienia szkolnego klubu 

honorowych dawców krwi, 

- przeprowadzenie zajęć z wychowawcą: „Umieć 
dostrzec potrzebującego brata, który przyszedł w 
porę, a czasem nie w porę.” – idee i rola 
szkolnego klubu HDK. 
 

- działalność klubu 8 wspaniałych,   

 

B Podlasek 

B. Podlasek 

 

A. Didyk- Żołądek 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

W. Szydło i B. Gordon 

Cały rok 

 

 

Cały rok  

 

 

 

 

 Grudzień 

 

 

Cały rok  

Uczniowie 

 

Uczniowie i 
nauczyciele 

 

 

 

Uczniowie  

 

 

Emerytowani 
nauczyciele 

Współpraca z Domem Dziecka „ Hanka”  
z Dębicy 

M. Szot 

 

Cały rok  

 

 

Nawiązanie współpracy z świetlicą środowiskową 
prowadzoną przez dębickie siostry służebniczki 

s. D. Koperniak Październik 

 

 

Udział uczniów w akcjach charytatywnych: 

- szlachetna paczka 
- zbiórka nakrętek dla dzieci chorych na 
mukowiscydozę  
- Góra grosza 
- inne akcje ogólnopolskie 

pedagodzy szkolni: B. 
Podlasek, M. Ożóg 

Według 
harmonogramu 

Uczniowie i ich 
rodzice 
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Zaangażowanie młodzieży w 
różne formy aktywności 

 udział w pracach Samorządu Uczniowskiego  M. Ożóg- opiekun SU Cały rok uczniowie 

Przygotowanie i udział w imprezach klasowych 
 i szkolnych: 
o organizacja „Dnia Chłopca” ;  
o organizacja mikołajek klasowych;  
o organizacja wigilii klasowej;  
o organizacja „Dnia Kobiet”  
o rozgrywki szkolne o puchar dyrektora 

szkoły; 
o organizacja święta Patrona Szkoły;  
o organizacja wycieczek klasowych. 

Wychowawcy klas  
 
Członkowie SU 
 
 
 
Nauczyciele wf 
 
Członkowie i opiekun 
SU 
 

Zgodnie z 
kalendarzem 
imprez 
 
 
 
Październik/listopad 
 
Październik   

 

Uczniowie  

Udział w pracach kół zainteresowań  Opiekunowie  kół 
przedmiotowych 

Cały rok Uczniowie  

Organizacja konkursów przedmiotowych Nauczyciele 
odpowiedzialni za 
organizację 
konkursów 

Cały rok Uczniowie  

Udział w planowaniu i organizacji Dnia  
Otwartego Szkoły 

M. Szyszka Marzec  uczniowie 

Budowanie pozytywnych 
relacji rówieśniczych  

 Prowadzenie obserwacji zachowań młodzieży 
w czasie zajęć lekcyjnych, wyjść i wyjazdów 
klasowych / zapobieganie wykluczeniu 
pojedynczych uczniów z zespołu klasowego 

 Prowadzenie zajęć wychowawczych mających 
na celu budowanie wspierających się 
zespołów klasowych np. „ Tworzymy udaną 
grupę klasową” 

 Realizacja  programów profilaktycznych 
„Przemoc rówieśnicza- profilaktyka 
przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy” 

Wychowawcy klas 

 

 

Wychowawcy klas 
trzecich i pierwszych 

 

Wychowawcy klas I, 
IV i klas w których 
wystąpi problem 
przemocy 
rówieśniczej 

B. Podlasek, M. Ożóg 

Cały rok 

 

 

Według rozkładu 
tematyki zajęć z 
wychowawcą 

 

I semestr 

Uczniowie  

 

 

Uczniowie klas III i I 

 

 

Uczniowie klas I 
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Nabycie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem 

 Realizacja programu profilaktycznego „ Stres 
pod kontrolą”  

 Zajęcia z wychowawcą: „ Stres jako czynnik 
motywujący do osiągania sukcesów” 

 Realizacja programu „ Zachowania asertywne 
i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych” 

Wychowawcy klas IV 
B. Podlasek, M Ożóg 

 

Wychowawcy klas, w 
których wystąpił 
problem  

II-IV 

 

II semestr 

 

Według potrzeb 

Uczniowie klas IV, 
 
 
 
 
Uczniowie klas, w 
których wystąpił 
problem 

Rozwijanie umiejętności 
dokonywania oceny 
własnych 
umiejętności życiowych 
i planowania ich rozwoju. 

 Zajęcia  doradcą zawodowym 

 Zajęcia z wychowawcą dotyczące planowania 
przyszłości i drogi zawodowej  

 Spotkania z przedstawicielami uczelni 
wyższych i szkół policealnych 

M. Ciurkot 

Wychowawcy klas IV 

 

M Ciurkot 

Cały rok 

Cały rok  

 

Cały rok 

Uczniowie klas III 

Uczniowie klas IV 

 

Uczniowie klas IV 

Utrwalenie umiejętności 
rozpoznawania symptomów 
zagrożeń zdrowia 
fizycznego i psychicznego 
Kładzenie nacisku na 
dbałość 
o zdrowie poprzez 
aktywność 
fizyczną lub alternatywne 
formy wypoczynku 

 Realizacja zajęć profilaktycznych: 
-„ Wybierz życie pierwszych krok”- 
profilaktyka raka szyjki macicy 
-„Znamię. Znam je”- profilaktyka raka skóry 
- „ Podstępne WZW”- profilaktyka raka 
wątroby 

M. Szot  
 
 
 
 

II semestr 

 

Uczniowie klas I 

 Zajęcia wychowawcze poświęcone chorobom 
cywilizacyjnym: anoreksji, bulimii, otyłości, 
stylowi  odżywiania i wpływie na zdrowie 
człowieka 

Wychowawcy klas I, II 
 

II semestr 

 

Uczniowie 

 

 Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne”- 
profilaktyka  otyłości i zaburzeń odżywiania, 
promocja zdrowego żywienia 

B. Podlasek 
 
 

Cały rok 

 

Uczniowie, 
nauczyciele, 
rodzice 

 Profilaktyka zdrowia psychicznego – zajęcia 
profilaktyczne „Edukacja emocjonalna” 

B Podlasek 
 

Cały rok Wybrane klasy 

 Organizacja rajdów np. rajd na Kałużówkę W. Szerszeń 
J. Mazurkiewicz 

X Zainteresowani 
uczniowie 

 Organizacja „ Powiatowego Przeglądu 
Talentów” 

M. Ożóg według terminarza 
imprezy 

 



str. 8 
 

Ed
u

ka
cj

a 
e

ko
lo

gi
cz

n
a 

Wzmocnienie edukacji 
ekologicznej, rozwijanie 
postawy odpowiedzialności 
za środowisko naturalne. 
 

 Zachęcanie uczniów do brania udziału w 
konkursach wiedzy ekologicznej: 
- Dzień Ziemi 
- Konkurs o wodzie 

 
 
S Górz 
K. Szafińska- Stepaniak 

Według 
harmonogramu  

Uczniowie  

Udział młodzieży w obchodach Światowego Dnia 
Ziemi”. 

S Górz Według 
harmonogramu  

Uczniowie 

Udział młodzieży w debacie: „Zwierzęta – lubię, 
szanuję, dbam” 

K. Hajduk Według 
harmonogramu  

 

Uczniowie  

Udział w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie świata” M Szot IX- X 2021r Uczniowie z dwóch 
wybranych klas 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą „Na 
odpady mamy rady”. 

Wychowawcy klas   II semestr  
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Wspomaganie przez szkołę 
wychowawczej roli rodziny, 
m.in. przez właściwą 
organizację zajęć 
edukacyjnych wychowanie 
do życia w rodzinie oraz 
realizację zadań programu 
wychowawczo-
profilaktycznego. 

 Zbieranie oświadczeń rodziców nt. 
uczestnictwa młodzieży w zajęciach z 
wychowania do życia w rodzinie 

 Organizacja zajęć z wychowania w rodzinie w 
grupach w tym w grupach 
międzyoddziałowych 

Wychowawcy klas 
pierwszych 

 

M Godycka 

IX 2021r 

 

Zgodnie z 
arkuszem 
organizacji pracy 

Uczniowie klas I 

 

 

Uczniowie klas I i III 

 Współpraca z rodzicami: utrzymanie kontaktu 
wychowawcy z rodzicami poprzez spotkania, 
rozmowy telefoniczne, smsy, wiadomości 
przez dziennik elektroniczny 

Wychowawcy klas  Cały rok Rodzice , uczniowie, 
nauczyciele  

 Zaangażowanie rodziców w życie szkoły  i 
klasy: 
- wybór trójki klasowej, 
- wspólna organizacja pielgrzymki do 
Częstochowy i / lub Łagiewnik, 
-wspólna organizacja wycieczek i wyjazdów 
klasowych 
- wspólna organizacja studniówek  

Wychowawcy klas Cały rok Uczniowie, rodzice 
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 Pedagogizacja rodziców : „Czytelne 
wyznaczanie granic i norm zachowań 
dzieciom przez rodziców” 

 Szkolenie dla nauczycieli „ Wpływ 
funkcjonowania dziecka w szkole w 
zależności od sytuacji rodzinnej” 

 .Przeprowadzenie zajęć       z wychowawcą:  
-„Konflikt   z rodzicami  -jak sobie z tym 
radzić?” 
-  „Rodzic największym autorytetem dla 
młodego  człowieka”. 

Pedagodzy szkolni  

 

Edukator zewnętrzy 

 

Wychowawcy klas 

XI 

 

Zgodnie z 
harmonogramem 
szkoleń 

Cały rok 

Rodzice 

 

Nauczyciele 

 

Uczniowie  

 Prowadzenie poradnictwa dla rodziców Pedagodzy szkolni Wyznaczony dzień 
dyżurów- 
poniedziałek 

rodzice 
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Dbanie o wysoką 
frekwencję na zajęciach 
szkolnych 

 Comiesięczne kontrole frekwencji uczniów  
- pierwszy tydzień każdego miesiąca: 
poniedziałek klasy I, wtorek klasy 2, środa 
klasy 3, czwartek klasy 4 

 Nagradzanie uczniów ze 100%  frekwencja w 
danym miesiącu-  bony na dodatkowe 
nieprzygotowania 

 Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat 
zasadności opuszczania zajęć przez uczniów 

 Prowadzenie rozmów z  uczniami na temat 
korzyści płynących z systematycznego 
uczęszczania na zajęcia szkolne 

 Przestrzeganie terminów usprawiedliwiania 
nieobecności szkolnych 

  pogadanka skierowana do rodziców na temat: 
„Frekwencja jest ważna”. 

M Godycka, 
wychowawcy klas 
 
 
 
Pedagodzy szkolni 
 
 
 
Wychowawcy klas 
 
 
Wychowawcy klas 
 
 
wychowawcy klas 
 
wychowawcy klas 

Cały rok 
 
 
 
 
Raz w miesiącu 
podczas spotkań z 
dyrekcją 
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 
cały rok 
 
listopad 
 

rodzice, uczniowie 

 

 

uczniowie 

 

 

rodzice 

 

uczniowie  

uczniowie  

 

rodzice 

Kształtowanie postaw 
zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się 
Covid- 19 

 Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w 
związku z Covid-19 

 

 Kontrola przestrzegania procedur 

 Zachęcanie do częstego stosowania środków  

dezynfekujących 

 Zachęcanie młodzieży do szczepień. 
Prowadzenie akcji informacyjnej 

Dyrektor szkoły 
 
 
 
Pracownik Bhp 
 
Pracownicy szkoły 
 
 
Dyrekcja i nauczyciele 
biologii i chemii 

Wrzesień 
 
 
 
Cały rok  
 
Cały rok 
 
 
Cały rok 

Uczniowie, 
nauczyciele, 
pracownicy szkoły 

Nauczyciele i 
pracownicy szkoły 

Uczniowie, 
nauczyciele  

 

uczniowie 

Rozwijanie postaw 
aprobujących abstynencję i 
unikanie substancji 
psychoaktywnych w 
wymiarach emocjonalnym, 

 Profilaktyka uzależnień od alkoholu „ Alkohol 
drogą donikąd”.  

 Praca socjoterapeutyczna 

 Zajęcia profilaktyczne „ Ciąża bez alkoholu” 
Profilaktyka uzależnień od substancji 

Wychowawcy klas I- 
IV 
B. Podlasek 
B. Podlasek, W 
Szerszeń 

I semestr 
 
Cały rok 
Według 
harmonogramu 

Uczniowie klas IV 

Uczniowie klas I-III 

Uczniowie klas II i 
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poznawczym i 
behawioralnym. 

psychoaktywnych „ ARS czyli jak dbać o 
miłość” ( profilaktyka uniwersalna) 

 Zajęcia profilaktyczne „ Narkotyki i 
dopalacze” 

 Udział w zajęciach  „ Stop patologii – razem 
bezpieczniej. Bezpieczny wyjazd za granicę. 
Profilaktyka handlu ludźmi” 

 Udział w spektaklu profilaktycznym 
realizowanym przy współpracy z Teatrem 
Kutyna i Fundacją Latarnia 

 Zajęcia profilaktyczne „ Profilaktyka 
uzależnień behawioralnych” 

 Wsparcie socjoterapeutyczne dla uczniów z 
problemem alkoholowym w rodzinie 

 Realizacja szkolenia „ Narkotyki i dopalacze” 

M. Ożóg 

 

Asp. T. Totko 

 

Asp. T. Totko, B 
Podlasek, M Ożóg 
 
K. Hajduk,  
A. Wodzień 
B. Podlasek 
 
B Podlasek  
 
Wychowawcy 
Asp. M Baran, asp. J. 
Bator 
M Ożóg 

zajęć z wdż 
 
I semestr 
 
 
I semestr 

 

III 
 
 
 
I semestr 
 
 
II semestr  

W razie potrzeby 

Cały rok  

III 

Uczniowie 
wybranych klas  
 
Uczniowie klas I- III 
 
Uczniowie klas IV 
 
 
Uczniowie klas I 
 
 
Uczniowie klas II 
 
 
Uczniowie  
 
Uczniowie klas III 

Kształtowanie postaw 
zapobiegających wczesnym 
kontaktom seksualnym. 

 Profilaktyka przedwczesnej inicjacji 
seksualnej w ramach zajęć do życia w rodzinie 

 Zajęcia z wychowawcą i wdż  poświęcone 
profilaktyce anty HIV i AIDS 

 Organizacja Olimpiady Wiedzy o 
uzależnieniach i ich Konsekwencjach  

W. Szerszeń,  
B. Podlasek 
 
Wychowawcy, 
 B. Podlasek ,  
W .Szerszeń 
M. Ożóg 

Cały rok 

 

II semestr 

 

XI/ XII 

Uczniowie klas I-III 

Uczniowie klas I 

Uczniowie ZSE i 
szkół zrzeszonych 
w PSSzPZ 

Utrwalanie informacji o 
bezpiecznych zachowaniach 
podczas korzystania z 
portali społecznościowych, 
wyjazdów zagranicznych 
oraz metodach 
przeciwdziałania 
cyberprzemocy. 

 Program profilaktyczny „ Cyberbezpieczni. 
Bezpieczeństwo w sieci 

 Realizacja zajęć z wychowawcą: „ Wirtualny 
świat- szanse i zagrożenia”, „ Cyberprzemocy 
mówimy nie”,  

 Zajęcia profilaktyczne „ Bezpieczne 
korzystanie z portali społecznościowych 

Asp. T. Totko 

 

Wychowawcy klas 

 

M. Ożóg 

I semestr 

 

Według rozkładów 
zajęć z 
wychowawcą 

Cały rok 

Uczniowie klas I 
Rodzice z klas I 
 
Uczniowie  
 
 
Uczniowie 
wybranych klas 
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Działanie na rzecz szerszego 
udostępnienia kanonu 
edukacji klasycznej, 
wprowadzenia w 
dziedzictwo cywilizacyjne 
Europy, edukacji 
patriotycznej, nauczania 
historii oraz poznawania 
polskiej kultury, w tym 
osiągnięć duchowych i 
materialnych. Szersze i 
przemyślane wykorzystanie 
w tym względzie m.in. 
wycieczek edukacyjnych 

1. Rozwijanie poczucia przynależności do 
społeczności lokalnej i Ojczyzny. 

2. Udział w uroczystościach państwowych  
i szkolnych: 
 Dzień Edukacji Narodowej 
 Dzień Papieski 
 Święto Patrona Szkoły 
 Narodowe Święto Niepodległości  
 Szkolne spotkanie opłatkowe 
 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 
 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

cały rok 
 
 
według 
harmonogramu 
uroczystości 

nauczyciele  uczniowie 

 Zorganizowanie wycieczki do Muzeum 
Regionalnego   w Dębicy w celu pogłębienia 
wiedzy na temat historii Dębicy oraz dziejów 
ziemi dębickiej 

II semestr Wychowawcy uczniowie 
 

 Wycieczka do Europejskiego Centrum Pamięci               
i Pojednania w Pustkowie – Osiedlu 

II semestr wychowawcy uczniowie 

 Wyjście do kina na film: „Wyszyński – zemsta 
czy przebaczenie” 

I semestr wychowawcy uczniowie klas 4 

 Przygotowanie gazetek ściennych na temat: 
- agresja radziecka  i niemiecka na Polskę. 
- 11.XI.- Święto Niepodległości 

 - Narodowy dzień Pamięci   o Żołnierzach 
Wyklętych 

według 
harmonogramu 
uroczystości 

opiekunowie 
klasopracowni 

uczniowie 

 Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą: Czym 
dla ciebie jest patriotyzm 

według rozkładu 
tematyki zajęć z 
wychowawcą 

wychowawcy uczniowie  
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 Podnoszenie jakości 

edukacji poprzez 

działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne 

 Zweryfikowanie sytuacji rodzinnej ucznia oraz 
jego możliwości intelektualnych poprzez 
rozmowy indywidualne i diagnozę sytuacji 
domowo- rodzinnej 

wrzesień Pedagodzy i 
wychowawcy klas 

uczniowie  

 Wyłonienie uczniów mających trudną sytuację 
materialną.   

wrzesień Wychowawcy klas uczniowie  
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wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-

pedagogicznego, 

szczególnie w sytuacji 

kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19                

w celu zapewnienia 

dodatkowej opieki                     

i pomocy, wzmacniającej 

pozytywny klimat szkoły 

oraz poczucie 

bezpieczeństwa.  

 Pomoc uczniom z rodzin z problemem 
alkoholowym 

Cały rok Pedagodzy szkolni uczniowie  

 Wyłonienie uczniów  mających kłopoty w 
nauce w celu korzystania przez nich  z 
pomocy koleżeńskiej oraz zajęć 
wyrównawczych oraz  uczniów zdolnych                
w celu rozwijania ich zainteresowań 

Cały rok nauczyciele uczniowie  

 Przygotowanie planu pracy  z uczniem 
posiadającym opinię lub orzeczenia PPP oraz 
w przypadku orzeczeń poinformowanie 
ucznia i jego rodziców  o rodzaju dostosowań. 

wrzesień Wychowawcy klas uczniowie  

 Organizowanie  pomocy psychologicznej dla 
rodziców i uczniów. 

Cały rok Pedagodzy szkolni Uczniowie, rodzice 

 
Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
  
1. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wskazanie, czy podjęte działania są skuteczne i osiągany jest efekt w postaci prawidłowego rozwoju 

psychospołecznego i fizycznego uczniów.  
 
2. Ocena efektów i skuteczności podejmowanych działań w ramach Programu będzie dokonywana poprzez:  

o badania ankietowe uczniów, rodziców, nauczycieli;  
o bezpośrednie rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami;  
o obserwacje zachowań uczniów;  
o analizę wyników nauczania;  
o sprawozdania z pracy nauczycieli i zespołów przedmiotowych;  
o zapisy w dziennikach lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych;  
o sprawozdania z nadzoru pedagogicznego;  
o sprawozdania z działalności wychowawczo-opiekuńczej pedagoga i psychologa szkolnego;  
o sprawozdania doradcy zawodowego;  
o sprawozdania zespołów wychowawczych;  
o sprawozdania z pracy wychowawczo-profilaktycznej w poszczególnych klasach;  
o sprawozdania z realizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
o opinie osób i instytucji współpracujących ze szkołą;  
o ocenę wskaźników ilościowych, takich jak:  

 frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych;  
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 liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych (% ogółu uczniów);  
 liczba uczniów działających w kołach zainteresowań, artystycznych, sportowych;  
 liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów;  
 ilość wycieczek organizowanych przez szkołę;  
 liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły;  
 liczba uczniów uczestniczących w programach profilaktycznych, warsztatach, zajęciach edukacyjno-wychowawczych;  

 
o ocenę wskaźników jakościowych, czyli rodzaj aktywności uczniów w szkole i poza nią, takich jak:  

 udział uczniów w zadaniach dotyczących wolontariatu;  
 udział w akcjach promujących zdrowy styl życia;  
 aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;  
 umiejętności, wiadomości, postawy uczniów;  
 samopoczucie uczniów w danej klasie, szkole;  
 przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach;  
 postęp w zachowaniu i nauce;  
 współpraca ze środowiskiem lokalnym.  

 
 

3. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie modyfikowany w zależności od aktualnych potrzeb i występujących problemów. 
 


