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Podstawy prawne regulujące istotę działań wychowawczych i profilaktycznych oraz 

zobowiązania wychowawców wobec wychowanków: 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,  

 

Konwencja o Prawach Dziecka,  

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo Oświatowe,   

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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, 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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), 

 

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku, 

 

Karta Nauczyciela, 

 

Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE 

Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie wspiera powinności rodziców w zakresie 

wychowania, dbając o rozwój wychowanków oparty na osiągnięciu dojrzałości i 

przygotowania ich do podjęcia zadań rodzinnych, społecznych i zawodowych. Działania te 

prowadzą do rozwoju sfery: intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej, duchowej i społecznej 

ucznia. Szkoła współdziała w wypełnianiu tego zadania z pracodawcami, wspierając dążenie 

uczniów do wypełniania obowiązków młodocianego pracownika. Priorytetami 

wychowawczymi są: kształtowanie hierarchii wartości, kreowanie właściwych postaw w 

rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej i narodowej, kształtowanie etyki pracy. 

Działania wychowawcze realizowane są także we współpracy z instytucjami wspierającymi 

wychowanie. 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE 

Działania profilaktyczne w Branżowej Szkoły I stopnia w Gniewkowie mają na celu 

przeciwdziałanie różnym zagrożeniom występującym w środowisku młodzieży. Celem 

działań profilaktycznych wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga, kierownika 

szkolenia praktycznego jest: motywowanie uczniów do systematycznego spełniania 

obowiązku nauki i pracy, tworzenie bezpiecznego środowiska, kształtowanie postaw 

asertywnych, patriotycznych, walka z uzależnieniami młodzieży, promowanie zdrowego stylu 

życia. Profilaktyka to także monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz udzielanie 

wsparcia nauczycielom w sytuacjach konfliktowych. 

 

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE  –  

ANALIZA CZYNNIKÓW ZAGRAŻAJĄCYCH I CHRONIĄCYCH 

Działania wychowawczo - profilaktyczne opracowane zostały na podstawie analizy: 

frekwencji uczniów, postępów nauczania, uwag i pochwał uczniów, strony internetowej 

szkoły, sprawozdań pedagoga szkolnego, wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, wyników ewaluacji wewnętrznej, rozmów z: nauczycielami, pracodawcami, 

uczniami, rodzicami, kierownikiem szkolenia praktycznego oraz pracownikami obsługi 

 i administracji. Wykazały one, iż problemy występujące w Branżowej Szkole I stopnia w 

Gniewkowie dotyczą: braku systematyczności w  nauce, opuszczaniem zajęć lekcyjnych z 

błahych powodów, kłopotów z odnalezieniem się w roli młodocianego pracownika, 

pochopnego rozwiązywanie umowy w celu przygotowania zawodowego,  nieplanowanych 

ciąż nastolatek, uzależnienia się od używek. 

 



 

 

 

2. MISJA SZKOŁY 

"Dziś należy wiedzieć,  

co trzeba poznać jutro, 

 by radzić sobie pojutrze" 

 

Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie pragnie w swojej misji: 

- zapewnić pomoc w realizacji ścieżki zawodowej oraz w kontaktach z pracodawcami, 

- dbać o realizację zajęć dydaktycznych przez dobrze wyszkoloną kadrę, 

- wspierać uczniów w kształceniu się,  

- promować wartość edukacji, zdobywania nowych kwalifikacji, 

- kształtować w wychowankach wartości wobec siebie i społeczeństwa, 

- zapewnić pomoc osobom mającym problemy edukacyjne, 

- rozwijać i odkrywać talenty i pasje młodzieży, 

- dbać, by absolwent szkoły był jak najlepiej przygotowany do radzenia sobie z zagrożeniami, 

problemami dnia codziennego; był twórczy i asertywny, 

- współpracować z rodzicami, pracodawcami i środowiskiem lokalnym w wychowaniu 

 i kształtowaniu właściwych postaw, 

- rozbudzać właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MODEL ABSOLWENTA Branżowej Szkoły I stopnia w Gniewkowie 

 Uczeń po trzech latach praktycznej nauki zawodu, pozytywnych wynikach nauczania i 

zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe staje się absolwentem szkoły. 

Trzyletnia praca dydaktyczno - wychowawcza ma pozwolić na ukształtowanie właściwych 

postaw życiowych i zawodowych. Sprecyzowanie modelu wychowanka szkoły umożliwia 

podjęcie odpowiednich kroków wychowawczo - profilaktycznych.  

 

 

 

 

SFERA  MODEL ABSOLWENTA 

Intelektualna 
 

- posiada odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, a także 

zawodowej, 

- ma chęci poszerzania kwalifikacji zawodowych, 

- walczy ze swoimi słabościami, 

- potrafi wykorzystać nowoczesne rozwiązanie technologiczne 

dla dobra swojego i otoczenia. 

 

Emocjonalna - szanuje swoje korzenie rodzinne i narodowościowe,  

- właściwie wypełnia obywatelskie obowiązki, uczestniczy w 

uroczystościach państwowych, 

- zna historię Polski, 

- jest tolerancyjny w stosunku do innych kultur i narodowości, 

- kulturalny w słowie i zachowaniu, 

- panuje nad emocjami. 

 

Fizyczna - jest sprawny fizycznie, 

- potrafi zadbać o swoje zdrowie fizyczne i umysłowe, 

- dba o właściwe odżywianie się,  

- jest świadomy możliwości swojego ciała, 

- umie zadbać o siebie w chorobie, 

- zdaje sobie sprawę ze szkodliwości używek. 

 

Duchowa - akceptuje swoją odmienność, dostrzega swą wyjątkowość, 

- kieruje się w życiu wartościami etycznymi i moralnymi, 

- potrafi dostrzec wartość pracy w swoim życiu, 

- umie argumentować swoje poglądy, ale także szanuje zdanie 

innych. 

 

Społeczna - bierze odpowiedzialność prawną i moralną za swoje decyzje, 

- potrafi pracować w zespole,  

- dostrzega wartość pracy, 

- dba o środowisko naturalne,  

- integruje się ze środowiskiem lokalnym, 

- odpowiedzialny. 

 

 

 

- wypełniający obowiązku zawodowe, a także rodzinne, 

- stosujący się do panujących reguł i zasad. 

  



4. CELE OGÓLNE PROGRAMU 

 

a. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania na rynku pracy, 

b. Wzbudzenie odpowiedzialności za swoją wiedzę i decyzje, 

c. Rozwijanie potencjału i możliwości uczniów, 

d. Wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji, 

e. Kształtowanie postaw prospołecznych, 

f. Włączenie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły, 

g. Rozwinięcie współpracy szkoły z uczniami, rodzicami, pracodawcami i instytucjami 

lokalnymi,  

h. Promowanie uczniów Branżowej Szkoły I stopnia poprzez aktywny udział w 

imprezach i uroczystościach,  

i.  Pomoc w przezwyciężaniu słabości uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnego 

wartości, 

j. Kształtowanie postaw prozdrowotnych,  

k. Diagnozowanie zagrożeń, w tym walka z nałogami,  

l. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, a także rozwijanie 

kompetencji czytelniczych uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI ZADANIA OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE

/ termin, klasy 

 

 

I. SFERA INTELEKTUALNA 

 

Nabywa wiadomości i 

umiejętności 

 

 Praca z klasą - integracja 

zespołu 

Pokazanie skutecznych 

form uczenia się, 

organizacji czasu 

Wychowawcy 

cały rok 

Klasy I-III 

 

Diagnoza uczniów na 

wejście. Organizacja zajęć 

wyrównawczych. Pomoc 

uczniom słabym, po 

chorobie, kursach 

dokształcania 

zawodowego.  Założenie 

indywidualnych kart 

pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej dla 

uczniów z opiniami PPP. 

Organizacja nauczania 

indywidualnego wg 

potrzeb. 

Pomoc psychologiczno-

pedagogiczna dla uczniów  

Pedagog szkolny, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy 

 klasy I-III,  

cały rok 

 

Stosowanie na lekcjach 

oceniania kształtującego 

oraz realizacja celów 

lekcji w postaci 

przetwarzania danych 

liczbowych i 

operacyjnych, czytania ze 

zrozumieniem z 

wykorzystaniem metod 

aktywizujących. 

NaCoBeZu, 

Informacja zwrotna 

  

Nauczyciele 

przedmiotowi 

 cały rok,  

klasy I-III 

 

Wykorzystanie 

technologii informacyjnej 

do szybkiego, 

pożytecznego zdobywania 

wiedzy oraz 

przygotowania się do 

egzaminu zewnętrznego 

potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie. 

Lekcje biblioteczne, 

lekcje wychowawcze w 

pracowni komputerowej 

Nauczyciel-

bibliotekarz 

- klasa I,  

Wychowawca klasy 

III - cały rok 

 

Rozwija swoje zainteresowania i 

pasje 

 

Praca z uczniem zdolnym 

oraz mającym chęci i 

pasje. 

Pomoc w przygotowaniu 

się do konkursów, 

zawodów na szczeblu 

szkolnym i 

pozaszkolnym. 

Pomoc uczniom w 

wykazaniu się swoimi 

pasjami: tanecznymi, 

Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących,  

cały rok 

klasy I-III 

 



wokalnymi, itp. 

Indywidualizacja 

nauczania 

Dostosowanie testów, 

sprawdzianów, kart pracy 

do indywidualnych 

predyspozycji 

intelektualnych uczniów.  

Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących, 

 cały rok, klasy I-III 

 

Wie, kim jest 

 

Motywowanie uczniów 

do aktywności poprzez 

udział w różnych formach 

pokazania swojej 

kreatywności. 

Promocja uczniów 

poprzez stronę WWW 

szkoły oraz facebook. 

Pomoc w organizacji 

imprez i uroczystości. 

 

Wszyscy nauczyciele,  

cały rok, 

 klasy I-III 

 

 

Śledzenie przez 

nauczycieli nowych 

konkursów i imprez. 

 

Wszyscy nauczyciele,  

cały rok  

klasy I-III 

 

Organizowanie apeli, 

uroczystości i imprez wg 

harmonogramu. 

wszyscy nauczyciele 

w szczególności klasy 

I i II 

cały rok 

 

 

 

Prowadzenie zajęć w 

przedszkolach w ramach 

akcji: Branżówka czyta 

dzieciom. 

 

Nauczyciel - 

bibliotekarz, co 

miesiąc, klasy 1-3 

 

Udział uczniów w 

ogólnopolskiej akcji 

Narodowego Czytania. 

Nauczyciel języka 

polskiego, wybrani 

uczniowie klas I-III 

2IX 

 

Prezentacja osiągnięć 

uczniów w szkole, stronie 

WWW i facebooku szkoły 

wszyscy nauczyciele 

cały rok,  

klasy I-III 

 

Przeprowadzenie zajęć z 

zakresu doradztwa 

zawodowego 

Pomoc uczniom w 

znalezieniu praktyk 

zawodowych, pomoc w 

sytuacjach konfliktowych 

z pracodawcami. 

 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

Klasy I-III 

Cały rok 

 

 

Udział uczniów w 

spotkaniach z 

pracownikami PUP; 

konsultacje jak znaleźć się 

na rynku pracy, pisanie 

listu motywacyjnego, 

podania o pracę. 

Wychowawca klas 

III, kierownik 

szkolenia 

praktycznego, 

polonista, 

koniec roku 

 

Zbieranie informacji od 

pracodawców na temat 

bieżącego 

zapotrzebowania na 

pracowników oraz 

dofinansowywania 

szkoleń. 

Kierownik szkolenia 

praktycznego 

 cały rok 

Klasy I-III 

 



Ma chęci poznawcze 

 

 

 

Motywowanie do 

nabywania  nowych 

umiejętności 

Analiza bieżącej sytuacji 

uczniów: ocen 

cząstkowych, frekwencji i 

zachowania. 

Wychowawcy klas, 

cały rok 

 

Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

Wszyscy nauczyciele, 

klasy I-III 

cały rok 

 

Pomoc w zdobywaniu 

nowych kwalifikacji. 

Dyrektor 

V 

Klasy III 

 

Pokazywanie sposobów 

rozwiązywania 

problemów. 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciel 

wdżwr, 

cały rok,  

klasy I - III 

 

Radzi sobie z niepowodzeniami i 

trudnościami 

 

Pomoc w 

przezwyciężaniu 

kompleksów 

Analiza dzienników 

lekcyjnych, analiza 

postawy wycofania i 

rezygnacji w sytuacji 

konfliktowej w pracy. 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog, cały rok, 

klasy I-III 

 

Rozmowy z uczniami 

spóźniającymi się, 

opuszczającymi lekcje 

przez wagary. 

Analiza przyczyn 

zachowania, wzmocnienie 

poczucia własnej 

wartości, odkrycie 

potencjału każdego 

ucznia, motywacji do 

działania.  

Wychowawcy klas, 

pedagog, cały rok 

klasy I-III 

 

Kierowanie uczniów z 

trudnościami i 

niepowodzeniami w 

nauce za zgodą rodziców 

na badania do Poradni 

Psychologiczno - 

Pedagogicznej.  

Rozmowa z 

pracownikami PPP. 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, cały 

rok 

klasy I-III 

 

Przygotowanie 

Indywidualnych Kart 

uczniów objętych pomocą 

psychologiczno - 

pedagogiczną. 

Omówienie form 

wsparcia. 

Tworzenie dokumentacji 

uczniów. 

Pedagog szkolny,    

cały rok 

klasy I-III 

 

Systematycznie wypełnia 

obowiązek nauki i pracy 

Motywowanie uczniów 

do aktywności, 

systematyczności. 

 

Kontrola nieobecności 

uczniów na zajęciach 

szkolnych oraz w 

zakładzie pracy. 

Kierownik szkolenia 

praktycznego, 

wychowawcy,  

cały rok 

 



klasy I-III 

 Reagowanie na uchylanie 

się d obowiązków 

praktycznej nauki zawodu 

Zapoznanie i 

przestrzeganie zapisów 

Statutu Branżowej Szkoły 

I stopnia, w tym praw i 

obowiązków ucznia 

Wychowawcy 

Cały rok 

Klasy I-III 

 

  Uzmysłowienie uczniom 

wpływu uczenia się na 

jakość życia i przyszłość 

rodziny. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

Klasy I-III 
 

  

 

II. SFERA EMOCJONALNA 

  

Mówi o swoich uczuciach Nabywanie umiejętności 

komunikacji 

interpersonalnej 

 

Ustalenie form 

komunikacji: uczeń: 

rodzic: pracodawca: 

szkoła. 

Wychowawca, 

kierownik szkolenia 

praktycznego, 

pedagog,  

cały rok 

klasy I-III 

 

Nowoczesne metody 

komunikacji – zagrożenia. 

Wychowawca, 

informatyk 

cały rok 

klasy I-III 

 

Pisanie artykułów przez 

uczniów oraz o uczniach 

na szkolna stronę WWW, 

do lokalnego czasopisma 

"Gniewkorama".  

Polonista, kierownik 

szkolenia 

praktycznego 

 

Nadmierne okazywanie 

uczuć oraz hejt w 

Internecie - nowe 

zagrożenie; gry i 

wyzwania. 

Wychowawcy, 

informatyk, pedagog 

szkolny, cały rok 

klasy I-III 

 

Kształtowanie wśród 

uczniów kultury osobistej 

i kultury słowa  

Wyrównywanie braków 

kulturowych 

Umożliwienie wszystkim 

uczniom udział w apelu 

lub przedstawieniu. 

wychowawcy, 

polonista 

cały rok 

Klasy I-III 

 

Tworzenie„prowokacji” 

na godzinach 

wychowawczych, 

zmuszających uczniów do 

refleksji nad życiem i 

zachowaniem; 

wchodzenie w role. 

Wychowawcy,  

klasy I-III 

cały rok 

 

Udział uczniów w 

imprezach zewnętrznych 

pokazujących kulturę i 

godne zachowanie 

uczniów Branżowej 

Szkoły: ur. patriotyczne, 

Gminny Klub Twórczego 

Ucznia, Branżówka czyta 

dzieciom. 

 

Wszyscy nauczyciele, 

pedagog, 

cały rok 

Klasy I-III 

 



Stosowanie zasady fair - 

play - kultura 

przegrywania i 

wygrywania. 

Wszyscy nauczyciele 

cały rok,  

klasy I-III 

 

Jest empatyczny Potrafi wczuć się w 

sytuację innej osoby. 

Jest wrażliwy na krzywdę 

i niesprawiedliwość. 

Scenki: 

Gdybym był tobą; 

Na Twoim miejscu. 

Stoi po stronie 

pokrzywdzonych i 

słabszych. 

Wychowawcy klas 

Cały rok 

Klasy I-III 

 

Żyje w bezpiecznym 

środowisku, wolnym od 

przemocy i agresji 

 

Respektowanie zasad 

dobrego zachowania 

 

Kontrola respektowania 

Statutu Szkoły. 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

 cały rok,  

klasy I-III 

 

Analiza środowiska 

rodzinnego uczniów. 

Rozmowy z 

pracownikami opieki 

społecznej, asystentami 

rodzin, kuratorami 

sądowymi. 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny, 

zaproszeni 

psycholodzy,  

cały rok,  

klasy I-III 

 

Savoir - vivre - sztuka 

dobrych manier. 

Wychowawcy klas, 

cały rok,  

klasy I-III 

 

Świadomość swojego 

zachowania 

Kształtowanie postaw 

asertywnych 

 

 

 

Trening zastępowania 

agresji 

 

Mówię nie - trening 

asertywności. 

Sztuka odmawiania. 

Wsparcie koleżeńskie. 

Werbalizacja potrzeb. 

Wychowawcy, 

pedagog, nauczyciel 

wdżwr 

cały rok,  

klasy I-III 

 

Radzenie sobie z agresją 

słowną. 

Wychowawcy 

cały rok, Klasy I-III 

 

Analiza uwag, kontrola 

zachowania się uczniów 

podczas lekcji i przerw. 

Wszyscy nauczyciele, 

cały rok, klasy I-III 

 

Radzenie sobie ze stresem 

 

Uświadomienie 

niewłaściwego 

zachowania w sytuacji 

stresowej, nabywanie 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem 

Prezentacja technik 

relaksacyjnych. 

Lekcje z wykorzystaniem 

filmów edukacyjnych. 

Portret psychologiczny 

osoby zestresowanej. 

Stres jako czynnik ryzyka 

w pracy. 

Stres a zachowanie 

organizmu. 

Wychowawcy klas, 

pedagog,  

cały rok,  

klasy I-III 

 

Wyraża poszanowanie do 

tradycji narodowej 

Wyrobienie właściwej 

postawy obywatelskiej. 

Poszanowanie polskiej 

tradycji. 

Udział w uroczystościach 

patriotycznych: Obelisk, 

Święto Odzyskania 

Niepodległości, 

Uchwalenie Konstytucji 3 

maja. 

Zachowanie właściwej 

postawy podczas hymnu 

państwowego. 

Wychowawcy, 

polonista, historyk, 

cały rok  

klasy I-III 

 



Analiza sytuacji polskich 

emigrantów. 

Udział w wigilii klasowej. 

Piękno regionalizmu. 

Jest tolerancyjny Kształtowanie 

poszanowania postaw, 

odmienności zdania i 

poglądów. 

Poznanie piękna innych 

kultur, narodowości. 

Mogę mieć inne zdanie - 

należy mnie się szacunek. 

 

Wychowawcy, 

cały rok 

klasy I-III 

 

 

 

Walczy ze swoimi słabościami Rozwijanie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem 

i lękiem. 

Rozmowy na lekcjach do 

dyspozycji wychowawcy: 

postawa wobec słabych 

ocen; zachowanie 

człowieka w momencie 

usłyszenia krytyki 

(krytyka konstruktywna),  

Pierwszy wyjazd na kurs - 

co mnie czeka, z czym 

muszę sobie poradzić, 

gdzie szukać pomocy. 

Jak zachować się w 

sytuacji różnicy zdań z 

pracodawcą – scenki. 

Wychowawcy, 

pedagog 

cały rok 

Klasy I-III 

 

III. SFERA FIZYCZNA  

Rozwija swoje sprawności 

fizycznej 

 

Pokazywanie ćwiczeń 

rozwijających sprawność 

fizyczną. 

Udział w zajęciach 

sportowych oraz 

szkolnym kole sportowym 

Nauczyciel wf 

cały rok 

Klasy I-III 

 

Przestrzeganie zasad 

zdrowej rywalizacji. 

Nauczyciel wf 

cały rok 

Klasy I-III 

 

Przeprowadzenie indeksu 

sprawności uczniów 

Branżowej Szkoły I 

stopnia. 

 

Nauczyciel wf,  

cały rok,  

klasy I-III 

 

Organizowanie 

Powiatowych Mistrzostw 

w Plażowej Piłce 

Siatkowej 

Nauczyciel wf 

maj/czerwiec 2018 

 Klasy I-III 

 

 

Dba o swoje zdrowie 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności dbania o 

zdrowie swoje i innych. 

Promowanie zdrowego 

odżywiania się, 

uprawiania sportu. 

Lekcje przestrogi - 

szkodzenie na zdrowiu. 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny,  

zaproszeni 

psycholodzy cały rok,  

klasy I-III 

 



Współpraca ze 

specjalistami i 

instytucjami 

pomocowymi dla 

uczniów z problemami 

zdrowotnymi. 

Wychowawcy, 

pedagog, 

pielęgniarka 

 

Pokazywanie poprawnych 

zabiegów higienicznych: 

zagrożenie niemycia i 

hiperhigieny. 

Moje zachowanie się w 

chorobie (zażywanie 

lekarstw, powrót do 

zdrowia).  

Nauczyciel wdżwr, 

cały rok, 

Klasy I-III 

 

Promowanie zachowań 

tolerancyjnych w 

stosunku do chorych i 

tych, którzy utracili 

zdrowie (np. Światowy 

Dzień AIDS), a także 

zachęcanie do 

prozdrowotnych 

zachowań (akcja: 

Śniadanie daje moc, 

Transplantacja - drugie 

życie). 

bibliotekarz, opiekun 

SU 

cały rok,  

klasy I-III 

 

Propozycja godzin 

wychowawczych: 

Mam problem i co dale, 

Moje piękno, 

To ja kompleks się 

nazywam, 

Wychowawcy klas,  

cały rok,  

klasy 1-3 

 

Współpraca z PPP, 

pielęgniarką szkolną. 

Pedagodzy szkolni, 

wychowawcy klas,  

na bieżąco,  

cały rok 

klasy 1-3 

 

Gromadzenie i 

upowszechnianie 

materiałów, tworzenie 

informatorów 

zawierających dane 

organizacji zwalczających 

agresję, przemoc w 

rodzinie, broniących praw 

dziecka, kobiet, niosących 

pomoc uzależnionym. 

Pedagodzy szkolni, 

wychowawcy klas,  

cały rok 

klasy I-III 

 

Szanuje przyrodę Kształtowanie 

poszanowania przyrody. 

Promowanie czystości - 

"Sprzątanie świata" oraz 

postaw proekologicznych 

(segregowanie odpadów). 

 

Wychowawcy klas,  

cały rok,  

klasy I-III 

 



Jest świadomy szkodliwości 

używek 

Przeciwdziałanie 

sytuacjom problemowym 

młodzieży oraz 

zachowaniom 

ryzykownym: narkotyki, 

dopalacze, nikotyna, 

alkohol, a także 

niewłaściwym 

zachowaniom młodzieży 

 

Kontrola uczniów na 

przerwach, stosowanie kar 

statutowych. 

Nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy klas, 

cały rok,  

klasy I-III 

 

Dostarczenie szerokiej 

wiedzy na temat  

uzależnień. 

Analiza skutków 

zażywania substancji 

psychoaktywnych, 

konsekwencji prawnej dla 

grupy wiekowej ponad 

16l. 

Wychowawcy, 

pedagog 

Cały rok 

Klasy I-III 

 

Montaż filmów 

fabularnych 

poruszających zjawiska 

używek i ich 

konsekwencji: "Requiem 

dla sny", "Nocne graffiti", 

"Pod mocnym aniołem", 

"Wszyscy jesteśmy 

Chrystusami, "Kto nigdy 

nie żył", "Galerianki". 

Zakup książek do 

biblioteki. 

Wychowawcy, 

bibliotekarz 

Cały rok,  

klasy 1-3 

 

  Natychmiastowe 

reagowanie wobec 

uczniów podejrzanych o 

zażywanie substancji 

psychoaktywnych, 

zgodnie z procedurami. 

Wychowawcy, 

pedagog, Dyrektor 

cały rok 

klasy I-III 

 

Zna alternatywne formy 

spędzania czasu wolnego 

Kształtowanie 

umiejętności racjonalnego 

gospodarowania czasem z 

pożytkiem dla swojego 

zdrowia fizycznego i 

psychicznego. 

Pokazywanie przykładów 

zachowań asertywnych w 

przypadku zażywania 

substancji niewiadomego 

pochodzenia. 

Wzmocnienie wiary we 

własne wartości, 

sprzyjające uzyskaniu 

satysfakcji. 

Zachęcanie do 

czytelnictwa, uprawiania 

sportu, podejmowanie 

aktywności pomocowych, 

rozwijanie zainteresowań 

jako alternatywy na nudę. 

Wychowawcy, 

pedagog, bibliotekarz 

Cały rok 

Klasy I-III 

 

 

IV. SFERA DUCHOWA 

  

Kieruje się zasadami etycznymi i 

moralnymi 

 

 

Rozwijanie świadomości 

stawiania sobie celów 

życiowych. 

 

Nadrabianie braków 

wychowawczych 

Wartość człowieka, 

rodziny, domu, pracy. 

Wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele, 

 cały rok 

Klasy I-III 

 



Pogadanki na temat 

wartości człowieka. 

Poszanowania jego 

odmienności, poglądów, 

postaw. 

Analiza zapisów 

konstytucyjnych. 

Wychowawcy 

Dyrekcja szkoły,  

cały rok 

Klasy I-III 

 

Wskazanie na możliwość 

sterowania własnym 

życiem zgodnie z 

przyjętym systemem 

wartości. 

Dyrekcja szkoły, 

osoba odpowiedzialna 

za monitoring,  

cały rok 

 

Ktoś może mieć gorzej od 

Ciebie - zachęcanie do 

włączenie się w akcje 

charytatywne: PCK, Góra 

Grosza, zbiórka karmy dla 

schroniska. 

wychowawcy, 

opiekun SU, cały rok, 

Klasy I-III 

 

Pomoc uczniom w trudnej 

sytuacji losowej i 

finansowej. 

Współpraca z MGOPS. 

Dyrektor, 

Wychowawcy, 

Pedagog, 

Cały rok 

Klasy I-III 

 

Dyskusje na temat 

problemów okresu 

dojrzewania, 

przynależności do grup 

rówieśniczych, grup 

sportowych o 

podejrzanych ideologiach. 

Wychowawcy,  

Cały rok,  

 klasy 1-3 

 

Zapewnienie uczniom 

właściwych wzorców w 

szkole: kontrola 

zachowania na dyżurach. 

 

Nauczyciele 

cały rok 

Klasy I-III 

 

Jest świadomy/świadoma 

konsekwencji współżycia 

Przeciwdziałanie 

nieplanowanym ciążom 

nastolatek. 

Pogadanki na temat 

wczesnej inicjacji 

seksualnej, 

nieplanowanych ciąż i ich 

wpływie na życie 

poczętych dzieci i 

niedojrzałych rodziców. 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciel wdżwr 

cały rok 

Klasy I-III 

 

Stała współpraca 

wychowawców, 

nauczycieli, dyrekcji, 

pedagogów z rodzicami 

uczniów mających 

problemy z frekwencją w 

celu określenia przyczyn i 

sposobów 

wyeliminowania 

nieobecności uczniów. 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny,  

cały rok 

klasy I-III 

 

Ma przekazane wzorce Promowanie kultury w Pogadanki na temat Wszyscy nauczyciele  



kulturowe ubiorze, słowie i 

zachowaniu. 

ubierania się i zachowania 

w różnych sytuacjach 

savoir – vivre. 

cały rok' 

Klasy I-III 

Wie, że praca to wartość 

 

 

 

Kształtowanie postawy 

poszanowania pracy, 

zabezpieczenie potrzeb, 

szacunku do pracodawcy. 

 

Analiza wyboru zawodu, 

kontrola realizowania 

praktycznej nauki 

zawodu, współpraca z 

ośrodkami dokształcania 

zawodowego celem 

sprawdzenia postępów 

edukacyjnych uczniów. 

Wychowawcy, 

kierownik szkolenia 

praktycznego 

cały rok 

Klasy I-III 

 

Pogadanki: ja - 

pracownik, przestrzeganie 

praw i obowiązków 

pracowniczych, analiza 

zapisów w kodeksie pracy 

Wychowawcy, 

kierownik szkolenia 

praktycznego 

cały rok 

Klasy I-III 

 

Współpraca z 

pracodawcami 

Informowanie rodziców o 

niepokojących 

zachowaniach na 

praktykach zawodowych. 

Wszyscy nauczyciele 

cały rok 

Klasy I-III 

 

Udostępnianie informacji 

o ofercie pomocy 

specjalistycznej w 

przypadku używania 

przez uczniów środków i 

substancji 

psychoaktywnych oraz 

konsekwencjach 

prawnych oraz 

procedurach 

postępowania związanych 

ze stosowaniem w/w 

środków. 

Wychowawcy klas, 

pedagog, zaproszeni 

goście,  

cały rok,  

klasy I-III 

 

 

V. SFERA SPOŁECZNA 

Zdanie sobie sprawę z 

konsekwencji podejmowanych 

decyzji 

Wzbudzenie 

odpowiedzialności 

moralnej za swoje czyny 

Uświadomienie 

konsekwencji prawnych 

Uświadomienie postawy 

ucznia-młodocianego 

pracownika. 

Uzmysłowienie 

świadomego wyboru 

ścieżki zawodowej. 

 

Wychowawcy klas, 

pedagog,  

cały rok,  

klasy I-III 

Postawa uległa, 

agresywna i asertywna w 

relacjach rodzinnych, 

społecznych i 

zawodowych - 

kształtowanie krytycyzmu 

wobec siebie i otoczenia. 

Wychowawcy klas,  

cały rok,  

klasy I-III 



Jest aktywny 

 

 

Kształtowanie aktywnej 

postawy 

Wskazanie dróg i 

pozytywów 

samodzielnego 

wychodzenia z inicjatywą, 

prowadzenie imprez i 

uroczystości, 

reprezentowanie szkoły w 

środowisku lokalnym, 

pomoc w wysyłaniu 

kartek okolicznościowych 

dla emerytowanych 

pracowników szkoły, 

pomoc koleżeńska dla 

uczniów w trudnej 

sytuacji losowej. 

wszyscy nauczyciele, 

opiekun SU 

cały rok 

klasy I-III 

 

 

Wiem kim jestem Wzbudzenie świadomości 

praw i obowiązków w 

pełnieniu różnych ról 

społecznych 

Uczeń Branżowej szkoły I 

stopnia - młodociany 

pracownik, syn/córka, 

chłopak/dziewczyna, 

matka/ojciec. 

 

Wychowawcy, 

kierownik szkolenia 

praktycznego, 

pedagog 

cały rok 

klasy I-III 

Integruje się ze środowiskiem Kształtowanie obrazu 

siebie jako człowieka 

społeczności. 

Praca w zespole 

Praca nad projektem 

Opis projektu na stronie 

WWW i w prasie lokalnej 

Wzbudzenie szacunku do 

norm, regulaminów, zasad 

w domu, szkole, pracy, 

państwie. 

Wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

Klasy I-III 

Czuję się bezpiecznie Wzmocnienie czynników 

chroniących przed 

zachowaniem 

problemowym. 

Poznawanie warunków 

życia uczniów, sytuacji 

wychowawczej. 

 

Wzmocnienie norm i 

wartości pozytywnych 

Pochwały do dziennika, 

listy gratulacyjne, 

rozmowy telefoniczne 

do rodziców. 

Utrzymanie ciągłego 

kontaktu z rodzicami 

Zabezpieczenie dyżurów, 

monitoring. 

Wychowawcy, 

pedagog 

cały rok 

Klasy I-III 

Wychowawcy, 

pedagog 

cały rok 

Klasy I-III 

 

 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy 

cały rok, ' 

klasy I-III 

Wie, gdzie szukać pomocy Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za 

swoje życie. 

Trening zachowań w 

sytuacjach kryzysowych 

w szkole; ewakuacje. 

 

Wszyscy nauczyciele 

cały rok 

Klasy I-III 

Organizacja szkoły 

zapewniająca 

bezpieczeństwo. 

Przestrzeganie przepisów 

BHP. 

Wszyscy pracownicy 

Cały rok 

Klasy I-III 



Jest świadomy zagrożeń. Informacja o telefonach 

alarmowych, błękitnych 

liniach, telefonach 

zaufania, organizacjach 

pomocowych. 

Pedagog  

cały rok 

Klasy I-III 

 

 

 

 

 

6. EWALUACJA PROGRAMU 

 

Ewaluacja programu wychowawczo - profilaktycznego Branżowej Szkoły I stopnia w 

Gniewkowie ma na celu ocenę skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych oraz 

podnoszenie jakości działań nauczycieli. Precyzując, jest to forma sprawdzenia, czy 

osiągnięto zamierzone cele, jakie są efekty zrealizowanych działań oraz czy sposób realizacji 

sprzyjał skuteczności procesu wychowawczo - profilaktycznego. Proces ewaluacyjny 

obejmuje takie podmioty jak: dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników 

obsługi, samorząd uczniowski oraz pracodawców.  

Za całokształt ewaluacji odpowiedzialny jest zespól nauczycieli pod kierownictwem 

Anny Gancarczyk. Ewaluacja będzie prowadzona podczas trwania programu. Informacje 

potrzebne do ewaluacji będą zbierane przez: 

- analizę dokumentacji, 

- obserwację zachowania i postaw uczniów, klasy, 

- ankiety/kwestionariusze przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

pracodawców, 

- wywiady i rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i pracownikami 

obsługi i administracji, pracodawcami, kuratorami i asystentami rodzin, 

- wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych, 

-  analizę przypadku. 

Projektowanie ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego będzie 

obejmować: 

- cel ewaluacji, 

- problematykę - pytania kluczowe (badawcze), 

- określenie kryteriów ewaluacji, 

- ustalenie metod i narzędzi ewaluacji, 

- charakterystyka próby badawczej. 

 

 


