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Wstęp 

Program wychowawczy – profilaktyczno realizowany w Zespole Szkół im. Jana 

Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach opiera się na hierarchii wartości przyjętych przez radę 

pedagogiczną i radę rodziców oraz samorząd uczniowski, a wynikających z przyjętej w szkole 

koncepcji pracy oraz tradycji. 

Program wychowawczo – profilaktyczny opisuje treści, cele, zadania, sposoby i formy 

pracy, które będą realizowane we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu.  

W realizacji programu biorą udział wszyscy nauczyciele, a w szczególności 

wychowawcy klas, a także pedagog, psycholog, oligofrenopedagog. Działania zawarte 

w programie są spójne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, statutami szkół 

wchodzących w skład zespołu, planami pracy wychowawczej poszczególnych klas, planami 

pracy pedagoga, psychologa i oligofrenopedagoga. Program wychowawczo - profilaktyczny 

ma charakter otwarty i może być realizowany przez każdego wychowawcę, nauczyciela czy 

innego pracownika szkoły i we współpracy z instytucjami wspierającymi działania szkoły. 

Myśl przewodnia podejmowanych działań w ramach tego programu opiera się na 

założeniu, że wychowanie jest realizowane w rodzinie oraz w szkole, która musi uwzględnić 

zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym 

i lokalnym. Uwzględniono wyniki przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców 

ankiety na temat zażywania środków psychoaktywnych oraz dokumenty ważne dla szkoły – 

statut, wewnątrzszkolne zasady oceniania, regulaminy, plany pracy 

 

Podstawy prawne: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada, 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526). 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1189). 
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4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 949). 

5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1943 ze zm.). 

6. 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 (Dz.U. 2015 

poz. 1249). 

7. 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 (Dz.U. 2017 poz. 356). 

8. Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza 

w Jelczu – Laskowicach. 

Zespół szkół współpracuje z: 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jelczu-Laskowicach; 

 Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oławie; 

 Stacją sanitarrno-epidemiologiczną w Oławie; 

 Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

 Zespołem Interdyscyplinarnym d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 policją; 

 sądami, kuratorami rodzinnymi; 

 asystentami rodzinnymi; 

 koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej; 

 parafią. 
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Misja szkoły 

Zadaniem Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach jest wspieranie 

rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzanie uczniom optymalnych warunków do 

prawidłowego rozwoju intelektualnego, fizycznego, moralnego i emocjonalnego przy 

przestrzeganiu poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznania i światopoglądu, 

w zgodzie z przepisami prawa i zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Deklaracji i Konwencji o Prawach 

Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Pragniemy, aby nasza szkoła: 

1) Była bezpieczna i przyjazna, a wzajemne relacje nauczycieli, uczniów i rodziców opierały się 

na zasadach szacunku, życzliwości i pomocy; 

2) Wyposażała uczniów w wiedzę i umiejętności przydatne w dalszej nauce lub pracy, 

pomagała im w ich wszechstronnym rozwoju oraz osiągnięciu sukcesu osobistego 

i zawodowego; 

3) Przygotowywała uczniów do dalszego życia poprzez uczenie tolerancji, pozytywnego 

stosunku do nauki i pracy, odpowiedzialności, samodzielności i wiary we własne siły, poznanie 

zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, pielęgnowanie 

i poszanowanie tradycji. 

Model absolwenta 

Absolwent Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach to Obywatel Europy 

XXI wieku, który: 

1) W swoim postępowaniu dąży do prawd; 

2) Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych; 

3) Posługuje się sprawnie językami obcymi; 

4) Wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne; 

5) Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów; 

6) Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 
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Absolwent Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach to człowiek: 

1) Umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole; 

2) Twórczo myślący; 

3) Umiejący skutecznie się porozumiewać; 

4) Umiejący stale się uczyć i doskonalić; 

5) Umiejący planować swoją pracę i ją organizować. 

 

Szkoła realizuje zadania zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej ogłaszanymi na początku 

każdego roku szkolnego. 

Cele programu wychowawczo - profilaktycznego: 

Nadrzędnym celem działań wychowawczo – profilaktycznych w naszym zespole jest tworzenie 

warunków do wszechstronnego rozwoju młodzieży, a dzięki temu umożliwienie każdemu 

uczniowi rozwoju na najwyższym możliwym dla niego poziomie. Powyższy cel realizowany jest 

poprzez działania w następujących obszarach: 

1. Rozwój intelektualny ucznia. 

2. Dojrzałość emocjonalna ucznia. 

3. Rozwój fizyczny ucznia. 

4. Budowanie systemu wartości ucznia – etyczna postawa wobec ludzi i przyrody. 

5. Przygotowanie ucznia do pełnienia określonych ról społecznych i zawodowych. 

6. Współpraca z rodzicami. 

7. Zapobieganie cyberprzemocy. 

8. Zapobieganie przyjmowania przez uczniów środków psychoaktywnych. 

 

Treści, cele, zadania, sposoby i formy pracy ujęte w programie realizowane są poprzez 

działalności: 

WYCHOWAWCZA, która ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego 

postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest 

przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków 
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międzyludzkich, kształtowania długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania 

etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest 

świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka. 

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych; 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

 

PROFILAKTYCZNA - celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań 

przywracających zdrowie, ma ona również na celu hamowanie postępu i niwelowanie 

pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają 

stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia 

prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie 

silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie 

posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw. 

Profilaktyka realizowana jest na trzech poziomach w zależności od zdiagnozowanego 

problemu:  

Profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów 

 i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej 

społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie 

pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę  
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na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty 

radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby,  

do której można udać się po pomoc; 

Profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy 

zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, 

z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności 

uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, 

 m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. 

Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców/opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne 

rozwiązywanie napotykanych trudności; 

Profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego 

ryzyka, tj. po próbie samobójczej. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach 

również te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni  

w bardzo dyskretni i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić mu opiekę szkolnego 

specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia mu stałej specjalistycznej 

opieki. 

Profilaktyka uniwersalna realizowana jest zgodnie z podstawą programową  

na godzinach wychowawczych oraz poprzez działania prowadzone przez wszystkich 

pracowników zespołu. Profilaktyka wskazująca prowadzona jest z pomocą instytucji  

zewnętrznych. 

Założenia części profilaktycznej programu są spójne z aktualnym Gminnym Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice. 

INFORMACYJNO-EDUKACYJNA zakładająca podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w różnych 

obszarach, w tym z zakresu profilaktyki uzależnień, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności 

w pracy z uczniami. Dostarczenie rzetelnych informacji uczniom na temat występujących 

zagrożeń społecznych oraz skutków zachowań ryzykownych, w celu umożliwienia podjęcia 

świadomego wyboru. Poszerzenie wiedzy rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień oraz 

negatywnych zjawisk społecznych w celu wczesnego rozpoznania problemu. 
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Cele programu wychowawczo – profilaktycznego będą mogły być osiągnięte poprzez 

realizację następujących zadań w poszczególnych obszarach: 

OBSZARY ZADANIA 

Rozwój intelektualny 
ucznia 

 rozpoznawanie indywidualnych możliwości uczniów i ich 
potrzeb 

 umożliwianie uczniom mającym trudności w nauce 
wyrównywania braków edukacyjnych 

 umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i pasji 
 rozbudzanie ciekawości poznawczej 
 wspieranie uczniów zdolnych 
 określanie mocnych stron ucznia i  jego zdolności  
 rozpowszechnianie wiedzy o skutecznych sposobach uczenia 

się 
 

Dojrzałość 
emocjonalna 

i społeczna ucznia 

 wdrażanie do przestrzegania praw i obowiązków ucznia 
 podnoszenie kompetencji społecznych uczniów 
 umiejętne rozwiązywanie konfliktów i reagowanie 

w sytuacjach trudnych 
 wsparcie w pokonywaniu osobistych problemów 
 motywowanie do samorozwoju, poznania siebie, 

rozpoznawania własnych potrzeb i stanów emocjonalnych 
 rozwijanie umiejętności współpracy oraz zwiększanie 

tolerancji względem osób o odmiennych poglądach, 
wyglądzie, wyznaniu, pochodzeniu itp. 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne 
postepowanie i decyzje 

 rozwijanie poczucia tożsamości narodowej 
 

Rozwój fizyczny ucznia 

 zachęcanie uczniów do aktywnego i zdrowego stylu życia 
 profilaktyka uzależnień 
 aktywizacja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 
 rozwój pasji sportowych  
 zachęcanie do aktywnego i prozdrowotnego organizowania i 

spędzania czasu wolnego 
 wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad prawidłowego 

zdrowego odżywiania 
 

System wartości ucznia 

 wspieranie w prawidłowym kształtowaniu osobowości 
młodego człowieka 

 pielęgnowanie i poszanowanie tradycji 
 promowanie szkoły i angażowanie uczniów w działania 

społeczności lokalnej 
 kształtowanie postawy tolerancji 
 kształtowanie nawyków dbania o środowisko 
 diagnoza preferowanych przez uczniów wartości 
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Pełnienie określonych 
ról społecznych 
i zawodowych 

 angażowanie uczniów w działalność wolontariatu 
 propagowanie działań krwiodawczych 
 wspieranie i zachęcanie do pracy w samorządzie uczniowskim 
 integracja społeczności szkolnej 
 pomoc uczniom w rozpoznawaniu predyspozycji 

zawodowych, mocnych stron i zainteresowań 
 doradztwo zawodowe, pomoc w określaniu ścieżki 

edukacyjno – zawodowej 
 

Współpraca 
z rodzicami 

 angażowanie rodziców w życie szkoły 
 wspieranie rodziców rozwiazywaniu problemów i sytuacji 

trudnych 

Cyberprzemoc 
 

 zwiększenie wiedzy uczniów na temat przemocy w sieci i jej 
skutków 

 monitorowanie zachowań antyspołecznych, w tym przemocy, 
cyberprzemocy, agresji wśród społeczności lokalnej 

 upowszechnianie materiałów informacyjnych o zjawisku 
cyberprzemocy, jego formach, prawnych 
konsekwencjach oraz sposobów reagowania  w przypadku 
znalezienia się w takiej sytuacji 

 nawiązanie stałej współpracy z policją 
 

Środki psychoaktywne 

 poszerzenie wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli na 
temat rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 
i substancji psychoaktywnych 

 informowanie uczniów na temat konsekwencji prawnych 
związanych z posiadaniem, rozprowadzaniem i używaniem 
środków psychoaktywnych 

 przekazywanie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień 
 promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia bez 

środków psychoaktywnych. 
 współpraca z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się 

problemem uzależnień 
 

  

Formy, metody i sposoby realizacji zadań programu: 

 ćwiczenia i zabawy integracyjne grupowe 
 ćwiczenia aktywizujące 
 wycieczki integracyjne klas pierwszych 
 diagnozy 
 obserwacje 
 rozmowy 
 analiza opinii i orzeczeń oraz dostosowanie wymagań 
 zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów 
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 konsultacje dla uczniów 
 zajęcia rewalidacyjne 
 zajęcia korekcyjne 
 trening twórczego myślenia 
 kółka przedmiotowe 
 kółka zainteresowań 
 konkursy 
 treningi piłki ręcznej 
 pomoc w przygotowaniu do konkursów, olimpiad 
 zajęcia dodatkowe 
 rozmowy indywidualne 
 zajęcia z doradcą zawodowym 
 udział w projektach 
 angażowanie uczniów do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych 
 zapoznanie uczniów z dokumentami szkolnymi (statut, wewnątrzszkolne zasady 

oceniania, regulaminy, PSO) 
 zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 
 trening kontroli złości 
 techniki relaksacyjne 
 zajęcia ABC dobrych manier i konkurs 
 zajęcia grupowe 
 zajęcia wychowawcze 
 organizacja opieki i pomocy materialnej rodzicom i uczniom potrzebującym 

 zajęcia warsztatowe 
 lekcje wychowawcze 
 monitorowanie przestrzegania regulaminu szkoły 
 udostępnienie materiałów edukacyjno – informacyjnych. 
 zapewnienie pomocy psychologicznej ofiarom oraz świadkom przemocy 
 spotkania dla rodziców i nauczycieli z psychologiem, pedagogiem 
 wskazanie miejsc, gdzie można znaleźć pomoc w sytuacji kryzysowej 
 nawiązanie współpracy z Poradnią Uzależnień w Jelczu-Laskowicach 

 prowadzenie zajęć wychowawczo – profilaktycznych 
 zajęcie grupowe i indywidualne z psychologiem, pedagogiem 
 zachęcanie uczniów do korzystania z oferty kulturalnej miasta 
 obchodzenie uroczystości szkolnych i narodowych oraz aktywizacja uczniów do ich 

przygotowania i udziału (zgodnie z planem imprez) 
 prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej szkoły, zamieszczanie różnych 

informacji 
 prowadzenie funpage szkoły 
 integracja klas, do których uczęszczają obcokrajowcy 
 zajęcia i lekcje zapoznające z kulturą innych krajów 
 udział w ogólnopolskiej akcji „sprzątanie świata” 
 zachęcanie uczniów do segregowania śmieci (plastik, szkło papier, inne) 
 koło misyjne, wolontariat społeczny 
 wolontariat sportowy 
 działalność hospicyjna, Caritas 
 organizacja zbiórki krwi 
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 przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego 
 angażowanie SU do działań na rzecz szkoły, organizacji imprez i uroczystości 

szkolnych 
 ścisła współpraca z radą rodziców 
 aktywizowanie rodziców do działań na rzecz szkoły np. w przygotowywaniu imprez 

szkolnych 
 angażowanie rodziców do działalności wolontariatu 
 zebrania z rodzicami 
 konsultacje i poradnictwo 
 udział nauczycieli w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje 
 

 

EWALUACJA PROGRAMU: 

Ewaluacja programu dokonana zostanie poprzez analizę sprawozdań wychowawców klas, 

pedagoga, psychologa. 


