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I. Wprowadzenie 

Szkoła obok domu rodzinnego i grupy rówieśniczej, jest jednym z najsilniej 

oddziałujących środowisk wychowawczych i profilaktycznych. Zadaniem współczesnych 

szkół również naszej placówki edukacyjnej jest zarówno edukacja jak wychowanie i 

profilaktyka. Liceum Ogólnokształcące w Czersku wspiera wszechstronny rozwój 

młodego człowieka uwzględniający potrzeby i możliwości indywidualne każdego z nich. 

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje całą społeczność szkolną: 

uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych pracowników szkoły. Dokument został 

stworzony w oparciu o wcześniejszą diagnozę: ankiety (wśród całej społeczności 

szkolnej), obserwację, rozmowy indywidualne oraz doświadczenia z poprzednich lat. 

Pragniemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej przyjazny klimat pracy 

dla całego środowiska szkolnego. Dążymy do tego, żeby nasi uczniowie byli kulturalni, 

odpowiedzialni i empatyczni a przy tym kreatywni, aby wszyscy czuli przynależność do 

grupy, którą łączą więzi koleżeńskie i przyjacielskie. 

Połączenie obu programów: wychowawczego i profilaktycznego w jeden dokument 

uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz  z uzupełniającymi 

działaniami profilaktycznymi – zarówno  w zakresie wspierania dzieci i młodzieży  w 

prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania  i przeciwdziałania zachowaniom 

problemowym. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych licealistów oraz 

potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

Przygotowanie nowego programu wychowawczo – profilaktyczny Liceum 

Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku wynika ze zmian Ustawy Prawo 

oświatowe. Niniejszy dokument uwzględnia wszystkie obowiązujące akty prawne 

związane z funkcją edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną szkoły. 

Program przeznaczony jest do realizacji przede wszystkim przez wychowawców 

podczas godzin wychowawczych we współpracy z nauczycielami wszystkich 

przedmiotów szkolnych, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, pielęgniarką 

szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły. Realizacja jego obejmuje również inne 

pozaszkolne działania, uroczystości szkolne, lokalne, święta państwowe i religijne z 

udziałem i przy współpracy rodziców i środowiska lokalnego. 

 

 

 

 



II. Podstawy prawne tworzenia szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego 

 
Zmiany w przepisach – prawo oświatowe: 

- Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo oświatowe 

wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły.  (art. 

4 ust. pkt 24 oraz art. 26) 

- W definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawie 

programowej kształcenia ogólnego (art. 4 pkt. 24) rozszerzono zakres zadań o treści 

wychowawczo- -profilaktyczne dla szkoły, w tym do realizacji na zajęciach z 

wychowawcą. 

- Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy  Prawo oświatowe, nastąpi połączenie szkolnego 

programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający 

treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

- Uchwalanie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły lub placówki jest 

kompetencją rady rodziców w porozumieniu  z radą pedagogiczną. (art. 84 ust. 1–3 oraz 

ust. 5 ustawy Prawo oświatowe) 

- W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach 

niepublicznych program wychowawczo- -profilaktyczny ustala organ wskazany w 

statucie szkoły lub placówki. (art. 84 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe)  

- Jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego (do 30 

września każdego roku) nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną, program ten 

ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. (art. 84 ust. 1–3 ustawy Prawo oświatowe) 

 

III. Założenia Programowe  

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  i społecznej, które powinno być 

wzmacniane  i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

(art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) 

Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej 

działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego 

obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.   

Koncepcja Zbigniewa B. Gasia zakłada, że profilaktyka to kompleksowa interwencja 

kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary 

działania: 



 - wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i 

konstruktywnej zaradności);  

- ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój 

i dezorganizują zdrowy styl życia; 

-  inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.  

Połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument – 

program wychowawczo-profilaktyczny – obejmuje:  

• treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów  

• treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. (art. 26 ustawy 

Prawo oświatowe) 

 Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego 

oddziaływania wychowawczo – profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do 

zgodnego współżycia w społeczeństwie. Będziemy dążyć do tego, aby nasi 

wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na 

krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy, mieli wysoka 

kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest również, aby 

uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom i negatywnym 

wpływom, pogłębiali świadomość ekologiczną, kształtowali postawy obywatelskie, 

szanowali swój kraj, kulturę oraz szanowali kulturę i tradycję innych narodów. 

Pragniemy, aby młodzi ludzie rozwijali swoje zainteresowania i pasje, podejmowali 

świadome wybory i decyzje.  

 

IV. Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności 

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. 

Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie 

prawidłowej reakcji na te zagrożenia. 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrożenie do życia w 

społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, 

respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 



3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i 

sztuki, upowszechnienie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom 

agresywnym. 

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, 

propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

5. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z 

uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa 

fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie 

nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu 

przygotowanie do racjonalnego i pogodnego życia oraz kontynuacji nauki na 

dalszym etapie. 

 

V. Misja  

- Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku 

„Szkoła to szkoła przyjazna dla ucznia.” 

Szkoła stwarza uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, 
psychicznego, fizycznego, społecznego i obywatelskiego poprzez działania mające na 
celu umożliwienie rozwoju uzdolnień, zainteresowań, wyrównywanie szans 
edukacyjnych, udzielanie pomocy w zdobywaniu dodatkowej wiedzy i rozwój 
umiejętności.  
1. Szkoła miejscem wzajemnego samorozwoju – stworzenie warunków rozwoju 
różnorodnych talentów.  
2. Szkoła miejscem pielęgnowania podstawowych i ponadczasowych wartości – 
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.  
3. Pozyskanie pełnej akceptacji środowiska lokalnego dla programu rozwoju 
infrastruktury oraz rozwoju organizacyjnego szkoły.  

 

 

VI. Charakterystyka szkoły 

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku jest placówką z 

długotrwałą tradycją oświatową. Historia budynku, w którym do dziś znajduje się 

liceum, jest związana z oświatą od początku XIX wieku. Około 1815 roku otworzono 

„szkołę ludową dla dzieci każdego stanu i wyzwania”. Szkoła mieściła się w budynku, 

który obecnie stanowi najstarszą część budynku. W latach 1870 – 1890 w Czersku 

istniały dwie szkoły o najwyższym szczeblu (zatrudniające minimum 3 nauczycieli), a 



były to: szkoła katolicka i szkoła ewangelicka. Szkoła katolicka mieściła się w budynku 

dawnej szkoły ludowej. W 1984 roku do szkoły uczęszczało 630 uczniów, uczących się w 

dziewięciu oddziałach. W wyniku tak sporej liczby uczniów, wynajmowano sale lekcyjne 

u osób prywatnych. 8 kwietnia 1895 roku rozpoczęto budowę szkoły, nowy budynek 

mieścił 6 sal, a w chwili obecnej jest to część gmachu głównego czerskiego liceum.  

W okresie I wojny światowej wielu nauczycieli powołano do wojska, z tego powodu 

połączono klasy, w jednej sali uczyło się 130 osób. Po odzyskaniu niepodległości w 

obecnym budynku liceum rozpoczęła działalność Polsko – Katolicka Szkoła Chłopców – 

Publiczna Szkoła Męska. W tym samym budynku mieściła się również początkowo 

Publiczna Polsko – Katolicka Szkoła Dziewcząt. Od 1931 roku siedmioklasowa Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku, w której uczyło się 632 uczniów w 14 klasach.  

W okresie II wojny światowej zamknięto polskie szkoły w Czersku, a w ich miejsce 

powstała szkoła niemiecka. W 1945 roku w prowizorycznie przygotowanych budynkach 

przy ulicy Kościuszki rozpoczęła swoją pracę Szkoła nr 1 w Czersku. W budynku 

obecnego liceum w tym czasie mieścił się radziecki szpital wojskowy. Liczba uczniów w 

tym czasie wynosiła 1100. 

Po wielu latach starania, próśb mieszkańców Czerska w 1953 roku przy szkole 

podstawowej utworzono liceum. W ten sposób powstała jedenastoletnia szkoła 

ogólnokształcąca tzw. „jedenastolatka” nosząca nazwę Szkoły Podstawowej i 

Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego – dzisiejsze Liceum 

Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku. 

Do szkoły obecnie uczęszcza  250 uczniów, uczących się w 10 oddziałach. W 

budynku szkoły znajduje się 23 sale lekcyjne / w tym pracownia komputerowa i 9 sal 

językowych językowe/, sala gimnastyczna o powierzchni 297 m2 oraz biblioteka. Zajęcia 

dydaktyczne realizuje 34 nauczycieli / pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych/ 

oraz 9 pracowników administracji i obsługi.  

Jaka powinna być szkoła?  

1.  Potrafiąca zapewnić dobre wykształcenie i dobrze przygotowująca do egzaminu 

maturalnego 

2. Przyjazna dla ucznia 

3. Rozwijająca zainteresowania poprzez bogatą ofertę zajęć 

4. Bezpieczna – budząca zaufanie 

5. Przygotowująca dobrze do życia dorosłego 

6. Dobrze wyposażona w pomoce naukowe na każdym przedmiocie 

7. Szkoła powinna gwarantować bezstronność religijną. 

1. Charakterystyka sylwetki ucznia 



Jaki powinien być uczeń? 

Zgodnie z oczekiwaniami  nauczycieli i rodziców: 

1. Kreatywny i aktywny 

2. Kulturalny, grzeczny, uprzejmy 

3. Dobrze przygotowany do życia dorosłego 

4. Dobrze przygotowany do zdania egzaminu maturalnego 

5. Obowiązkowy i zadaniowy 

6. Komunikatywny i nastawiony na współpracę 

7.  Radzący sobie w trudnych sytuacjach 

8. Dobrze funkcjonujący na miarę swoich możliwości 

9. Pracowity i wytrwały 

10. Pomocny, uczynny i koleżeński. 

Zgodnie z oczekiwaniami  uczniów liceum, uczeń powinien: 

- mieć dobre relacje z rówieśnikami i nauczycielami 

-  być odpowiedzialny  

- sumiennie pracować na lekcjach 

- być zainteresowany nauką 

- być kulturalny , uprzejmy, pomocny 

- być dojrzały 

-  odnosić się z szacunkiem do nauczycieli 

- być zaangażowany w życie szkoły 

- być związany z Polską i mieć postawę patriotyczną 

- być kreatywny  

- być uśmiechnięty. 

 

 

 



4. Charakterystyka sylwetki nauczyciela  

„Każdy nauczyciel - przyjacielem, mistrzem, animatorem dla ucznia.” 

Jaki powinien być nauczyciel? 

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów i rodziców - nauczyciel powinien być: 

1. Kompetentny, potrafiący zainteresować przedmiotem, dobrze uczący 

2. Wyrozumiały, spokojny, cierpliwy 

3. Sprawiedliwy, obiektywny 

4. Lubiący kontakt z młodzieżą i dziećmi 

5. Miły i uśmiechnięty 

6. Wykształcony, mądry. 

Zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli - nauczyciel powinien być: 

- pozytywnie nastawiony wobec uczniów, rodziców i innych nauczycieli 

- kompetentny i przygotowany do zajęć (obowiązkowy) 

- konsekwentny i sprawiedliwy 

- kreatywny 

- przyjazny i koleżeński 

- z poczuciem humoru 

- zdystansowany do siebie i innych 

- pełen pasji 

- otwarty na pomysły uczniów, innowacyjny 

- zaangażowany w pracę szkoły i środowiska 

- otwarty dla ucznia i rodzica. 

5. Charakterystyka rodzica 

„Rodzice - najważniejszymi partnerami szkoły.” 

Jaki powinien być rodzic? 

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów i nauczycieli - rodzic powinien być: 

1. Opiekuńczy i troskliwy 

2. Zainteresowany wynikami w nauce dzieci oraz ich zachowaniem 



3. Autorytetem dla swojego dziecka 

4. Dobrze poinformowany o problemach i sukcesach swojego dziecka 

5. Zaangażowany we współpracę ze szkołą i uczestniczący przy podejmowaniu 

decyzji w szkole. 

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców – rodzic powinien być: 

- zaangażowany w życie dziecka i mieć dobre relacje z dzieckiem 

- zaangażowany w życie rodzinne 

- zainteresowany pracą szkoły, dbający o kontakt ze szkołą 

- nienegujący pracy nauczycieli i szkoły 

- obiektywny 

- konsekwentny 

- sprawiedliwy i opanowany 

- wymagający 

- kontaktowy 

- mądry 

- wyrozumiały  

- nienadopiekuńczy. 

 

VII. Uczestnicy szkolnego programu wychowawczo – 

profilaktycznego 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy 

uczestnicy programu: 

- nauczyciele 
- uczniowie 
- rodzice 
- bibliotekarz szkolny 
- pedagog szkolny 
- psycholog szkolny 
- szkolny doradca zawodowy 
- pielęgniarka szkolna 
- pracownicy obsługi i administracji 
 
 
 



VIII. Formy realizacji szkolnego programu wychowawczo – 

profilaktycznego 

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE 
BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

 

 
Lp. Zadania 

szkoły 
 

Cele 
Formy 

i sposoby 
realizacji 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie 
uczniów do 

świadomego, 
aktywnego 

uczestnictwa w 
życiu 

społecznym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Rozwijanie samorządności uczniów. 
 
Uczenie zasad demokracji. 
 
 
 
2. 
Rozwijanie tolerancji wobec innych. 
Kształtowanie właściwych postaw w  
stosunku do osób niepełnosprawnych, 
starszych i odmiennych kulturowo. 
 
 
 
 
 
3. 
Poznanie i respektowanie praw i  
obowiązków ucznia. 
4. 
Rozwijanie zainteresowań uczniów,  
rozbudzanie pasji. 
5. 
Udział uczniów w konkursach, zawodach 
sportowych i innych formach prezentacji 
własnych umiejętności, wiedzy. 
 
 
6. 
Kształtowanie umiejętności  
refleksyjnego, celowego korzystania z  
elektronicznych nośników informacji 
- internet, gry komputerowe, telewizja,  
radio.  
7. 
Uczestnictwo w organizacji uroczystości  
szkolnych, imprez itp. 
8. 
Udział uczniów w akcjach 

Udział w pracach 
Samorządu  
Szkolnego i klasowego.  
Udział uczniów w 
procesie planowania 
pracy klasy, szkoły. 
 
Reprezentowanie szkoły 
w czasie uroczystości 
lokalnych.  Współpraca z 
placówkami (np. WTŻ w 
Czersku, Dom 
Środowiskowy w 
Czersku), w których  
przebywają osoby 
niepełnosprawne. 
 
 
Kodeks Ucznia, Statut 
Szkoły, REGULAMINY 
 
Percepcja sztuk 
teatralnych,  
koncertów. 
Realizacja projektów  
przedmiotowych, 
szkolnych.  
Udział w lekcjach  
muzealnych, w 
konkursach,  
zawodach sportowych.  
 
Prezentacja wyników  
konkursów na apelu, na  
stronie internetowej 
szkoły, w mediach 
lokalnych. 
 
 
Imprezy integracyjne, 



 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dążenie do  
uzyskania  
wysokiego  
poziomu kultury  
osobistej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizowanych przez szkołę. 
9. 
Kształtowanie umiejętności bycia  
członkiem zespołu klasowego, szkolnego. 
10. 
Organizowanie czasu wolnego. 
 
11. 
Upowszechnianie czytelnictwa,  
rozwijanie kompetencji czytelniczych  
uczniów. 
 
 
 
12. 
Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej 
uczniów. 
 

1. 
Budowanie systemu wartości 
- przygotowanie do rozpoznawania  
podstawowych wartości. 
2. 
Wpajanie szacunku i tolerancji do  
odmiennych poglądów, ludzi, religii, 
zjawisko homofonii. 
3. 
Wdrażanie do uważnego słuchania,  
rozmawiania, zawierania kompromisów. 
4. 
Egzekwowanie właściwego zachowania  
uczniów wobec osób dorosłych,  
rówieśników. 
5. 
Wzmacnianie pozytywnych postaw 
(postawy prospołeczne i pozytywna  
komunikacja) 
6. 
Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w  
tym kulturę języka. 
7. 
Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za własne słowa i  
czyny. 
8. 
Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły. 
9. 
Promowanie uczniów za pracę  
na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 
10. 
Przekazanie uczniom informacji na  
temat konieczności poszanowania  

zbiórki, uroczystości, 
wyjazdy itp. 
 
 
 
 
Prezentowanie  
najciekawszych pozycji  
czytelniczych dla 
młodzieży. 
Spotkania z autorami 
książek. 
 
Podkreślenie znaczenia  
twórczych postaw oraz  
działalności dodatkowej 
na rzecz środowiska, 
szkoły. 
 

Udział w akcjach 
charytatywnych, 
wolontariacie, 
rekolekcjach. 
Pogadanki i spotkania z 
ciekawymi ludźmi. 
 
 
Prowadzenie zajęć 
ukazujących wzorce 
osobowe, właściwe 
zachowania i postawy 
w literaturze, historii, 
współczesności.  
 
 
 
 
Percepcja wartościowych 
filmów, sztuk 
teatralnych, wystaw. 
 
 
Lekcje wychowawcze, 
pogadanki, apele szkolne. 
Diagnoza postaw. 
Działania mające na celu 
wykazanie troski o 
wygląd sal, otoczenia 
szkoły. 
 
 
 



 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

 

IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie  
zachowań  
asertywnych i  
empatycznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integracja 
działań  
wychowawczo - 
profilaktycznych 
szkoły i 
rodziców 
 

cudzych dóbr materialnych i osobistych  
oraz mienia szkoły. 
11. 
Ćwiczenie z uczniami prawidłowej  
reakcji w sytuacjach konfliktowych 
12. 
Uświadomienie licealistom, że  
każdy może popełnić błąd. Przyznanie się 
i poprawa jest drogą do bycia lepszym  
człowiekiem. 
Pobudzenie ucznia do stawiania pytań,  
jak poprawić niekorzystną sytuacji. 
 

1. 
Ćwiczenie prawidłowych postaw i  
zachowań uczniów w grupie 
rówieśniczej: uczeń umie uszanować  
zdanie innych oraz potrafi bronić  
własnego zdania; uczeń umie  
powiedzieć nie na niewłaściwe 
propozycje, dokonuje trafnego wyboru. 
2. 
Rozwijanie umiejętności słuchania 
i zabierania głosu. 
3. 
Przeciwdziałanie przejawom  
niedostosowania społecznego.  
Przekazanie wiedzy na temat  
szkodliwego działania używek,  
narkotyków, również negatywnego  
oddziaływania nieodpowiedniego  
towarzystwa.  
 
1. 
Zapoznanie rodziców z programem  
wychowawczo-profilaktycznym 
oraz innymi prawnymi aktami liceum. 
2. 
Dokładne precyzowanie wymagań  
stawianych uczniom, dotyczących  
pożądanych przez szkołę zachowań,  
które zapewnią utrzymanie ładu  
społecznego i bezpieczeństwa uczniów. 
 
Egzekwowanie powyższych wymagań. 
 
3. 
Uwzględnianie na zebraniach z rodzicami 
tematów z zakresu wychowania, 
adekwatnych do problemów klasowych. 
4. 
Badanie opinii rodziców odnośnie: 

 
 
 
 
 
Scenki dramowe podczas  
godzin wychowawczych. 
 
Omawianie z uczniami 
prawidłowego 
postępowania w 
trudnych sytuacjach. 
 
 
 
 
Stawianie uczniów w  
hipotetycznych 
sytuacjach  
wymagających zajęcia  
określonego stanowiska,  
pogadanki na lekcjach,  
prelekcje specjalistów. 
 
 
 
 
Realizacja programów  
profilaktycznych, opieka  
pedagoga, psychologa 
współpraca z PPP,  
Sądem dla nieletnich,  
Komendą Policji i innymi 
w zależności od potrzeb. 
 
 

Na spotkaniach rodziców 
z wychowawcami klas. 
 
 
Działania pracowników 
szkoły mające na celu  
bezpieczeństwo uczniów:  
dyżury nauczycieli,  
opracowywanie 
procedur i reagowanie w 
sytuacjach trudnych. 
 
 
 
 
 
 
W formie ankiet lub  



•  Skuteczności realizowanych 
zadań edukacyjnych                                         
i wychowawczych; 

• Przedmiotowych systemów 
oceniania. 

5. 
Włączenie rodziców do pracy przy  
realizacji zamierzeń wychowawczych: 

• Udział 
rodziców w tworzeniu Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego, 
Statutu Szkoły, Oceniania 

Wewnątrzszkolnego i innych; 
• Udział w uroczystościach i 

imprezach szkolnych, klasowych; 
• Współpraca z rodzicami w 

planowaniu działań wychowawczych 
oraz pomoc w rozwiązywaniu 

problemów dziecka. 
 

6. 
Przekazanie rodzicom informacji na  
temat praw i obowiązków ucznia. 
7. 
Przekazywanie rodzicom informacji na  
temat metod oddziaływań  
wychowawczych. Uświadomienie  
szkodliwości nadopiekuńczej postawy,  
liberalnego wychowania itp. 
 
8. 
Organizowanie imprez z udziałem 
rodziców. 
 
 
9. 
Wyróżnianie rodziców za wkład pracy,  
pomoc szkole w poprawianiu warunków 
pracy i nauki. 

wyrażania opinii na  
zebraniach klasowych. 
 
 
 
 
Wychowawcy klas 
konsultują  
z rodzicami ich 
oczekiwania  odnośnie 
pracy wychowawczej 
i profilaktycznej. 
 
Współpraca z Radą 
Rodziców. 
 
 
 
 
 
Wywiadówki, strona 
internetowa szkoły, 
dziennik zajęć. 
 
Prelekcje specjalistów,  
informacje 
przekazywane  
przez wychowawców. 
 
Angażowanie rodziców 
do uczestnictwa i  
współorganizowania  
uroczystości , np. 
pasowanie uczniów klas 
pierwszych, poczatek-
zakończenie roku 
szkolnego. 
 
Wręczenie rodzicom  
podziękowań za pracę. 

 

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE                              
DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI 

 

Lp. Zadania 
szkoły 

 
Cele 

Formy 
i sposoby 
realizacji 

I Kształtowanie  
poczucia  
przynależności do  
rodziny, grupy  
rówieśniczej i  

1. 
Znajomość słów, melodii i historii 
powstania hymnu narodowego. 
2. 
Kulturalne zachowanie się w miejscach  

Godziny wychowawcze,  
zajęcia lekcyjne i  
pozalekcyjne, 
uroczystości szkolne i 
klasowe, wycieczki i  



 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

III 

IV 

wspólnoty  
narodowej oraz  
postawy  
patriotycznej,  
miłości do  
ojczyzny,  
kultywowania  
tradycji 
 

 

 

 

 

Wprowadzenie w  
życie kulturalne  
szkoły wspólnoty  
lokalnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poszanowanie  
historii i kultury  
regionu  
 
 
 
Wspólnota  
Europejska a  
tożsamość 
narodowa 

Pamięci Narodowej, w czasie  
uroczystości szkolnych, państwowych i 
innych. 
 
3. 
Dbanie o odpowiedni strój w czasie  
świąt szkolnych, akademii. 
4. 
Poznanie sylwetki Patrona Szkoły. 
5. 
Utrzymywanie kontaktów z  
kombatantami.  
6. 
Prowadzenie kroniki szkolnej, klasowej. 
7. 
Kultywowanie tradycji szkolnej.  
Organizacja i aktywny udział w  
uroczystościach o charakterze  
rocznicowym i patriotycznym, opieka  
nad miejscami pamięci narodowej,  
pamięć o poległych w czasie II wojny  
światowej. Uroczyste obchody świąt  
narodowych i szkolnych. 
 
1. 
Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o  
własnej miejscowości, regionie, kraju. 
 
2. 
Poznanie historii i tradycji własnej  
rodziny i jej związek z historią regionu. 
3. 
Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa  
w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach  
regionalnych. Organizowanie imprez  
na rzecz szkoły i środowiska.  
4. 
Poznanie historii najważniejszych  
obiektów w gminie. 
5. 
Historia i geneza powstania  
miejscowości Czersk.  
 
 
1. 
Zapoznanie z elementami kultury  
niektórych regionów Polski. 
2. 
Poznanie historii zabytków. 
 

1. 
Poznanie istoty Wspólnoty 

wyjścia. 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcje historii. Konkurs 
wiedzy o Patronie. 
 

 

 

 

 

Wycieczki lokalne, 
wystawy, gazetki, 
zajęcia dydaktyczne. 
 
 
 
 
Organizacja imprez,  
uroczystości szkolnych i 
patriotycznych. 
 

Lekcje przedmiotowe, 
godziny wychowawcze. 
 

 

Wycieczki, spotkania z 
ciekawymi osobami,  
filmy, reportaże. 
 

Pielęgnowanie polskiej  
tradycji narodowej, 



 Europejskiej. 
2. 
Zachowanie tożsamości narodowej we  
wspólnocie. Wychowanie w duchu  
3. 
Poznanie krajów Unii Europejskiej. 

wystawy, konkursy itp. 
 
Warsztaty i lekcje 
kształtujące  
postawę tolerancji. 
Lekcje przedmiotowe. 

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

Lp. Zadania 
szkoły 

 
Cele 

Formy 
i sposoby 
realizacji 

I 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

Kształtowanie 
zachowań 
sprzyjających 
zdrowiu  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoła 
zapewnia 
uczniom 
poczucie 
bezpieczeństwa 
fizycznego i 
psychicznego 
 
 
 
 
 

1.Kształtowanie nawyku dbania o 
własne zdrowie. Zwracanie uwagi na 
utrzymanie higieny ciała. Dbanie o 
schludny wygląd zewnętrzny.   
  
  
2.Wpajanie zdrowego stylu życia, 
odżywiania i wypoczynku. Umiejętne 
zagospodarowanie czasu wolnego.  
  
 
 
 
3.Kształtowanie sprawności 
fizycznej, odporności. 
Uświadomienie roli i znaczenia 
sportu. Wpajanie nawyku rozwijania 
własnych predyspozycji w zakresie 
dyscyplin sportu.  
  

 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa i 
higieny pracy ucznia.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
1. Zapewnienie uczniom opieki 

oraz pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. 

 

 Lekcje przedmiotowe i 
zajęcia realizujące 
edukację zdrowotną.  
 
Pogadanki na 
godzinach 
wychowawczych, 
organizacja czynnego 
wypoczynku w czasie 
wolnym, 
konkursy/działania 
dotyczące zdrowego 
stylu życia.  
 
Lekcje wychowania 
fizycznego i zajęcia SKS. 
Organizowanie zajęć w 
terenie, wycieczek 
pieszych, rowerowych.   
  
 
Opracowanie i 
realizacja 
harmonogramu 
dyżurów 
nauczycielskich. 
Zapoznanie uczniów i 
rodziców z zasadami 
bezpieczeństwa  
obowiązującymi na 
terenie szkoły.   
 
Współpraca z 
powołanymi do tego 
instytucjami, 
organizacjami.  



 

 

 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzależnienia, 
rozpoznanie 

ich i 
zapobieganie 

 

 

 
 
 
 
 
 
1.Podnoszenie wiedzy ucznia na 
temat zagrożeń społecznych.  
 
 
2. Kształtowanie umiejętności 
unikania negatywnych wpływów 
środowiska. 

W pracy z uczniami 
uwzględnia się 
orzeczenia poradni 
psychologiczno- 
pedagogicznej oraz 
opinie PPP. 
 
Współpraca i spotkania 
z kuratorem sądowym, 
lekarzem, 
psychologiem, 
policjantem. 
 
Realizacja programów 
profilaktycznych 
odpowiednio do 
potrzeb, prowadzenie 
zajęć terapeutycznych z 
klasą.  

 

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 

Lp. Zadania 
szkoły 

 
Cele 

Formy 
i sposoby 
realizacji 

I 

 

 

 

 

Rozwijanie 
wrażliwości na 

problemy 
środowiska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Przybliżanie uczniom 
problematyki konieczności ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
2.Ukazanie wpływu codziennych 
czynności i zachowań na stan 
środowiska naturalnego. 

 
3.Uwrażliwienie na związek 
degradacji środowiska ze zdrowiem 
człowieka. 
 
4. Wskazanie na sposoby dbania o 
przyrodę ożywioną i nieożywioną. 

Lekcje przedmiotowe. 
 
 
Udział w akcjach np.: 
Sprzątanie Świata, 
Dzień Ziemi, zbiórka 
surowców wtórnych. 
 
Organizowanie zajęć 
w terenie.  
 
Pogadanki 
tematyczne. 

 
 
 

 



PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 
 

Lp. Zadania szkoły  
Cele 

Formy 
i sposoby 
realizacji 

I 

 

 

 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

 

 

Zwiększenie 
poziomu 

bezpieczeństwa 
ucznia w szkole 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kształtowanie 
umiejętności 

samodzielnego, 
codziennego 

dbania o własne 
bezpieczeństwo 

 
 
 
 
 
 
 

Doskonalenie 
umiejętności 

rozpoznawania 
zagrożeń i 

właściwego 
zachowania się w 

sytuacjach 
niebezpiecznych 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Doskonalenie warunków 
bezpiecznego funkcjonowania ucznia 
w szkole i poza nią.  
2. Ochrona uczniów przed skutkami 
niepożądanych działań ludzi z 
zewnątrz.  
3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.  
4. Zapewnienie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz odpoczynku między 
lekcjami.  
5. Ochrona mienia społecznego.  
6. Przeciwdziałanie agresji w szkole.  
7. Eliminowanie zagrożeń związanych 
z zachowaniami ryzykownymi 
uczniów.  
  
1. Zaznajamianie z przepisami BHP, 
drogami ewakuacyjnymi w szkole.  
2. Zaznajamianie i systematyczne 
przypominanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach, 
podróżowania, nawiązywania 
znajomości, wypoczynku nad wodą, 
itp.  
3. Zaznajamianie z zasadami 
bezpiecznego korzystania z Internetu i 
urządzeń elektronicznych (telefonów 
komórkowych, tabletów, itp.)  
  
1. Minimalizowanie zagrożeń 
związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.  
2. Kształtowanie gotowości i 
umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach.  
3. Uświadamianie zagrożeń 
związanych z życiem towarzyskim, 
podróżami, aktywnością w okresach 
wolnych od nauki.  
4. Doskonalenie umiejętności 
szacowania ryzyka sytuacyjnego, 
rozpoznawanie nietypowych sygnałów 
niebezpieczeństwa.  
5. Uświadamianie zagrożeń 
związanych z korzystaniem z 
Internetu.  
6. Poznawanie sposobów krytycznego 
korzystania z mediów i prasy.  
 

Lekcje z 
wychowawcą, apele, 
pogadanki, zajęcia 
pozalekcyjne, zajęcia 
warsztatowe i 
profilaktyczne, próby 
ewakuacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godziny 
wychowawcze, w 
ramach edukacji dla 
bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godziny 
wychowawcze, w 
ramach edukacji dla 
bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 
 

Eliminowanie 
agresji z życia 

szkoły 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspieranie 
nabywania 

umiejętności 
radzenia sobie w 

sytuacjach 
trudnych, 

ryzykownych i 
konfliktowych  

  
  
  
 
  
 
 

Zapobieganie 
niepowodzeniom 

dydaktycznym- 
wspieranie 

uczniów mających 
trudności w nauce 

i w 
przystosowaniu 

się w grupie.  
  
  
  

Pedagogizacja 
rodziców i 

nauczycieli. 
  

Opieka zdrowotna 
i pomoc socjalna  

 
 
 

 
1. Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania i nazywania zachowań 
agresywnych oraz egoistycznych. 
2. Kształtowanie postaw 
odrzucających przemoc oraz 
umiejętności nieagresywnego, 
asertywnego zachowywania się w 
sytuacjach konfliktowych i 
problemowych.  
3. Monitorowanie nasilenia zjawiska 
agresji w szkole.  
  
1. Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania czynników ryzyka.  
2. Propagowanie wiedzy o społecznych 
mechanizmach wywierania wpływu i 
konstruktywnych sposobach radzenia 
sobie z nimi.   
3. Podniesienie kompetencji 
wychowawczych rodziców, 
opiekunów(zażywanie substancji 
psychoaktywnych, dopalaczy, 
narkotyków, palenie papierosów). 
4. Propagowanie wiedzy podnoszącej 
efektywność działań profilaktycznych.  
  
 
 
 
1. Diagnozowanie trudności w nauce.  
2. Dostosowywanie wymagań do 
możliwości indywidualnych uczniów.  
3. Zorganizowanie pomocy 
koleżeńskiej.  
4. Budowanie motywacji do nauki.  
5. Rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień uczniów.  
6.Wdrażanie do aktywnych form 
spędzania wolnego czasu.  
  
 
 
1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na 
temat przyczyn i istoty niepowodzeń 
dydaktycznych- wskazówki do pracy w 
domu z dzieckiem.  
 
 
1. Zapomogi losowe dla dzieci 
najbardziej potrzebujących, stypendia.  
2. Badania kontrolne prowadzone 
przez pielęgniarkę szkolną.  
3. Organizowanie akcji 

 
 
Negocjacje, mediacje, 
asertywna 
komunikacja 
własnych potrzeb, 
dyskusje, rozmowy, 
pogadanki, 
obserwacje. 
 
 
 
Aktywne 
uczestniczenie w 
lokalnych i krajowych 
akcjach 
edukacyjnych.  
 
Czytanie literatury 
dotyczącej tematu.  
 
Współpraca z 
osobami i 
instytucjami 
zajmującymi się 
problematyką 
uzależnień.  
   
  
  
Organizowanie 
szkoleń dla uczniów, 
rodziców i 
nauczycieli.  
  
 
 
 
 
Zebrania z rodzicami, 
spotkania 
indywidualne z 
rodzicem. 
 
 
Współpraca z GOPS. 
 
 
Szlachetna Paczka, 



 

IX 

 

X 

 

 

 

 
 

  
Badania, diagnoza 

i analiza 
rozmiarów 

niedostosowania 
społecznego 

uczniów.  
  

Współpraca z 
instytucjami i 

stowarzyszeniami. 

charytatywnych na terenie szkoły. 
 
  
1. Opracowanie i przeprowadzenie 
badań ankietowych wśród uczniów, 
rodziców i nauczycieli.  
  
  
 
 
 
1. Współpraca z OSP w Czersku 
2. Współpraca z PPP w Czersku 
3. Współpraca z Komisariatem Policji 
w Czersku 
4. Współpraca z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Czersku i Punktem 
Konsultacyjnym dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych  
5. Współpraca z Sądem Rodzinnym. 
6. Współpraca z OK w Czersku 
7. Współpraca z Sekcją Turystyki 
Kwalifikowanej Luks „Pol” w Czersku 
i innymi w zależności od potrzeb. 
  
 

zbiórka darów dla 
Przytuliska i innych. 
 
Kwestionariusz 
ankiety. 
 

 

EDUKACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE 

Lp. Zadania 
szkoły 

 
Cele 

Formy 
i sposoby 
realizacji 

I 

 

 

II 

Diagnoza 
zapotrzebowania 

na pomoc z 
zakresu 

doradztwa 
zawodowego 

 
 
 
 

Wsparcie przy 
wyborze drogi 
edukacyjno - 
zawodowej 

1.Systematyczne diagnozowanie 

zapotrzebowania uczniów na 

informacje edukacyjne, zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej. 

2. Gromadzenie, aktualizowanie i 

udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla liceum. 

1. Prowadzenie zajęć związanych z 

wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu z uwzględnieniem: 

• Mocnych i słabych stron 

• Predyspozycji 

Ankiety, rozmowy, 
obserwacje w ramach 
pracy szkolnego 
doradcy zawodowego. 
 
 
Kącik informacji 
edukacyjno-
zawodowej (ulotki, 
broszury) 
 
Testy predyspozycji, 
wywiady, warsztaty, 
autodiagnoza. 
 
 
 



• Zainteresowań 

• Uzdolnień 

 2.Prezentacje oferty edukacyjnej 

uczelni, studiowania za granicą, 

alternatyw dla studiowania. 

3.  Udział w targach edukacyjnych, 

drzwiach otwartych, spotkaniach z 

przedstawicielami uczelni i szkół 

policealnych. 

Spotkania z 
przedstawicielami 
szkół na terenie 
liceum, filmy 
edukacyjne. 
Wyjazdy na Targi 
edukacyjne, Salon 
Maturzystów. 
Spotkania na terenie 
szkoły z 
przedstawicielami 
służb mundurowych. 

 

IX. Ewaluacja 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest 
jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte 
wyniki. W tym celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy 
przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety. Proces powinien być 
kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do 
modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników 
należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy 
na następny rok szkolny.   

Narzędzia ewaluacji: 

 - Sprawozdania wychowawców  z realizacji Programów Wychowawczo- 
Profilaktycznych klas;   

- Ankietyzacja uczniów, rodziców i nauczycieli  

- Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i 
profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga i psychologa szkolnego, na podstawie 
danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.  

- Analiza dokumentów;  

- Obserwacje;  

- Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;  

  

 

 

 



X. USTALENIA KOŃCOWE  

  

Za realizację programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły  odpowiedzialni 
są wszyscy pracownicy szkoły.  Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłową jego realizacją.  
Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, 
bądź zaproponowani przez dyrektora szkoły.  

Program wychowawczo-profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. 
Wincentego Pola w Czersku jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.  
Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. Na początku każdego roku szkolnego 
zadania do realizacji są dostosowywane stosownie do wytycznych kierunków polityki 
oświatowej państwa. 

W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany przez 
wychowawców klas, klasowy program wychowawczo – profilaktyczny w oparciu o 
wytyczne ze szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego liceum. Natomiast 
pod koniec roku szkolnego wychowawcy przedstawią sprawozdanie z jego realizacji. 

 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny opracowała: 

Marzena Gruchała – pedagog szkolny 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. 

Wincentego Pola w Czersku: 

- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu…………………………………………… 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ………………………………………………….. 

- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu………………………………… 

 

 

………………………………….             ………………………………….          ………………………………….   

Rada Rodziców                               Rada Pedagogiczna                 Samorząd Uczniowski 

 

 



Załącznik 1 

- na rok szkolny 2020/21 

W roku szkolnym 2020/21 społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. 

Wincentego Pola w Czersku stawiała będzie na sytuację epidemiologiczną w Polsce          

i dostosowywała swoje działania do niej. Podstawowym naszym zadaniem będzie 

dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów oraz odpowiednią równowagą czasu 

spędzonego przed komputerem w razie konieczności pracy zdalnej. Poza tym skupimy 

się na wskazanych kierunkach polityki oświatowej oraz na zauważonych potrzebach 

środowiska szkolnego. 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2020/2021 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

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

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
kształcenia osób dorosłych. 

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

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 
metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 
cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 
i respektowanie norm społecznych. 

WNIOSKI DO PRACY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ Z ROKU SZKOLNEGO 
2019/20 

1. Zorganizowanie dnia lub tygodnia zdrowia psychicznego włączenie się wszystkich 

nauczycieli uczących. 

 

Realizacja tego zadania wynika z potrzeb naszego liceum, zostanie zrealizowana zgodnie        

z możliwościami szkoły, na co ma wpływ stan epidemiologiczny związany z COVID-19 i 

związanymi z tym obostrzeniami. 



 

 

 


