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I. Koncepcja pracy szkoły. 

  

Koncepcją pracy naszej szkoły jest wspomaganie procesu wychowania,  

a wychowanie tworzy integralną całość z wiedz i kreowaniem umiejętności, 

poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Wychowanie musi 

posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. 

II. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego. 

Szkolny Program Profilaktyczny, zgodnie z jego założeniami, ma doprowadzić 

do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia. Zaspokajając jego 

potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy, kształtują samodzielne 

myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, 

wskazują, jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 

rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, 

wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia 

bez substancji psychoaktywnych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym 

życiu, dają osobiste wsparcie. 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas 

godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich 

przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarka 

szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, 

potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
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III. Cele, metody i sposoby realizacji PPSZ. 

 

Zadania Metody i sposoby działania Zaangażowani 

1.Integrowanie 

środowiska 

klasowego/ 

szkolnego 

 Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych; 

ognisko integracyjne klas pierwszych. 

 Uroczystości szkolne, akademie, apele i inne 

imprezy szkolne i pozaszkolne. 

 Wycieczki klasowe i spotkania okoliczno-

ściowe 

wychowawcy klas, 

pedagog, 

psycholog, 

pracownicy szkoły 

2.Kształtowanie 

dojrzałej 

osobowości. 

 

 Wspieranie rozwoju osobowościowego 

ucznia, kształtowanie umiejętności 

interdyscyplinarnych. 

 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania 

problemów i redukcji stresu. 

wychowawcy klas, 

pedagog,  

psycholog, 

nauczyciele 

 

 

 

 Realizacja bloków tematycznych (godzina  

z wychowawcą). 

 Kształtowanie umiejętności wyboru wła-

ściwych wartości i postaw życiowych. 

 Kształtowanie umiejętności wyrażania własnej 

opinii i asertywnej postawy. 

 Kształtowanie umiejętności efektywnego 

dysponowania czasem wolnym- rozwijanie 

własnych zainteresowań i pasji poprzez udział 

w organizowanych zajęciach dodatkowych na 

terenie szkoły. 

 

wychowawcy klas, 

pedagog,  

psycholog, 

nauczyciele 

 

3.Promowanie 

zachowań 

kulturalnych i 

prozdrowotnych 

 Promowanie poprawnej polszczyzny  

i kultury języka. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 Pielęgnowanie tradycji kulturowych, 

państwowych, regionu i rodzinnych. 

 Kształtowanie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 

kultury zdrowotnej 

wychowawcy klas, 

nauczyciele, 

rodzice 

4.Kształtowanie 

umiejętności 

społecznych. 

 W ramach godzin z wychowawcą 

realizowanie tematyki związanej z :m.in. 

zachowaniami asertywnymi, umiejętnością 

odmawiania, współdziałania w grupie, 

przedmiotowym traktowaniem człowiek, 

uwrażliwieniem na potrzeby innych. 

 Zaangażowanie uczniów w działalność 

Centrum Aktywności Lokalnej. 

 Praca w wolontariacie. 

 Akcje prospołeczne, akcje oddawania krwi. 

wychowawcy klas, 

pedagog, 

psycholog 
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Zadania Metody i sposoby działania Zaangażowani 

 Zajęcia integracyjne i imprezy klasowe oraz 

szkolne. 

 Edukacja rodziców. 

 Podniesienie świadomości dotyczącej 

znajomości przepisów prawa. 

5.Kształtowanie 

właściwych 

mechanizmów 

kontrolujących  

agresję  

i prawidłowych 

sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów. 

Postępowanie w 

przypadku 

zagrożenia 

atakiem 

terrorystycznym 

 Realizacja zajęć związanych z przeci-

wdziałaniem przemocy i agresji rówieśniczej. 

 Realizacja zajęć związanych z postępowaniem 

w przypadku ataku terrorystycznego. 

 Organizowanie spotkań młodzieży ze 

specjalistami np. Policją, Strażą Miejską 

dotyczących odpowiedzialności prawnej 

zachowań ryzykownych. 

 Organizowanie spotkań ucznia/ rodziców/ 

nauczycieli z przedstawicielami instytucji 

wspierających wychowawczo-opiekuńczą 

funkcję szkoły o tematyce związanej a 

problemami okresu młodzieńczego 

(podejmowanie zachowań ryzykownych i ich 

konsekwencje). 

nauczyciele, 

dyrekcja 

wychowawcy klas, 

pedagog, , 

psycholog, 

koordynator 

ds.bezpieczeństwa, 

wychowawcy klas 

 

 Indywidualne rozmowy z uczniami, 

nauczycielami i rodzicami dotyczące 

zachowań agresywnych i ich przeci-

wdziałanie. 

 Zapoznanie młodzieży z konsekwencjami 

wynikającymi ze stosowania zachowań 

agresywnych. 

 Rozmowy wychowawcze w ramach spotkań 

Zespołu Interdyscyplinarnego. 

wychowawcy klas, 

pedagog,  

psycholog, 

nauczyciele, 

rodzice, specjaliści 

z zewnątrz 

 

 

 

6.Zapobieganie 

uzależnieniom od 

alkoholu, 

nikotyny, 

narkotyków, 

dopalaczy, 

internetu itp. 

Promocja zdrowia. 

Profilaktyka 

cyberprzemocy  

i cyberprzestrzeni 

 Indywidualna pomoc psychologiczno-

pedagogiczna uczniom zagrożonym 

uzależnieniem. 

 Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. 

 Udział młodzieży w spektaklach profi-

laktycznych. 

 Edukacja rodziców, organizowanie spotkań 

edukacyjnych z przedstawicielami Policji 

(Wydział do walki z Przestępczością 

Narkotykową) 

 Opracowanie i udostępnienie źródeł informacji  

o tematyce profilaktyki uzależnień. 

 Organizowanie konkursów tematycznych. 

Pedagog, 

Psycholog, 

dyrekcja, 

wychowawcy klas, 

specjaliści z 

zewnątrz 

 

 

 

 

 

 

 Realizacja zajęć z zakresu efektywnych metod 

uczenia się. 

 Indywidualna pomoc psychologiczno-

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

opiekun Samorządu 
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Zadania Metody i sposoby działania Zaangażowani 

 

7.Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym. 

pedagogiczna uczniom zagrożonym 

niepowodzeniami szkolnymi. 

 Edukacja rodziców m.in. problemy wieku 

dojrzewania, uwrażliwianie na konsekwencje 

migracji, podkreślenie roli rodziny  

w wychowaniu dziecka. 

 Indywidualna pomoc w nauce uczniom 

zagrożonym. 

 Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce. 

Szkolnego, 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów. 

 

 

8.Profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(m.in. 

zapobieganie 

samobójstwom). 

 Szkolenie Rady Pedagogicznej 

 Pedagogizacja rodziców. 

 Realizacja bloków tematycznych godzin  

z wychowawcą. 

 Rekolekcje wielkopostne 

 Podjęcie działań integracyjnych jak w pkt.1 

 Zapobieganie wagarom 

dyrekcja,  

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 


