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„Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi
i wartość wielką mu nada.”
Stanisław Staszic

Wprowadzenie
Program Wychowawczo – Profilaktyczny, XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica skierowany jest do uczniów szkoły.
Większość naszych uczniów cechuje się bardzo wysokimi zdolnościami intelektualnymi które
jednak nie zawsze idą w parze z rozwojem emocjonalnym i umiejętnościami społecznymi.
Dodatkowo są oni w trudnym okresie jakim jest dojrzewanie .
W związku z powyższym program zawiera propozycje działań, które w sposób systemowy
angażują uczniów ich rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną,
pracowników administracji i obsługę). Celem tego współdziałania jest wspieranie ucznia
we wszechstronnym rozwoju. Chcielibyśmy aby młodzi ludzie kształtowali się tak by
odnaleźli swoje miejsce w społeczności, umieli kierować się prawdą, dobrem swoim oraz
innych.
Nasza szkoła stanowi zintegrowaną, świadomie współdziałającą społeczność, która istnieje,
aby:
 inspirować i wspierać naszych uczniów w przyswajaniu wiedzy
 rozwijać zainteresowania
 kierować się wspólnie przyjętymi wartościami
 promować zdrowy tryb życia
 wpierać ucznia w rozwoju psychicznym i emocjonalnym (uczyć radzenia sobie ze stresem,
poszerzać samoświadomość, rozwijać zdolności społeczne).
Podsumowując, wszystkie powyższe działania ukierunkowane są na osiągnięcie przez
naszych uczniów pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej
i społecznej.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację
zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu
wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania
polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologicznopedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz
poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjnokomunikacyjne.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych
w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za
środowisko naturalne.
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Podstawy prawne Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
Ustawy i rozporządzenia :
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz.59);
 Ustawa z dnia 14 Grudnia 1016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018r. poz.996 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia rozporządzenie Ministra Edukacji
narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz.356);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii (Dz.U. z 28.08.2015 r..,poz.1249).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249)
 Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567). 7.
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Dokumenty wewnątrzszkolne:
 Statut szkoły
Inne przepisy:
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 Konwencja Praw Dziecka
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Cele ogólne i zadania szkoły
Nasze oddziaływania koncentrują się na 4 sferach: emocjonalno-społecznej, fizycznej,
intelektualnej oraz aksjolologicznej.
Sfera emocjonalno-społeczna:
 wyrobienie wrażliwości społecznej (umiejętności współpracy, zdolności postępowania
zgodnie z własnych sumieniem, asertywności, empatii, gotowości do niesienia pomocy
innym, otwartości na innych, uważności na drugiego człowieka),
 kształtowanie poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własny rozwój w aspekcie
moralnym,
 kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i poszanowania dla odmienności, różnic
kulturowych oraz etnicznych,
 wyrobienie zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ze stresem oraz z emocjami
 doskonalenie umiejętności współpracy.
Sfera fizyczna:
 wychowanie w trosce o zdrowie fizyczne z uwzględnieniem sfer odżywiania, organizacji
wolnego czasu i aktywności fizycznego,
 promowanie zrównoważonego rozwoju psychofizycznego.
Sfera intelektualna:
 kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy jako podstawowego elementu procesu
uczenia się przez całe życie,
 kształtowanie postawy patriotyzmu z poszanowaniem historii Polski,
 rozwijanie kultury osobistej w sferach: języka, relacji międzyludzkich i respektowania
przyjętych norm i wartości,
 kształcenie kompetencji językowych niezbędnych w procesie dalszej edukacji i w pracy
zawodowej,
 kształcenie poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własny rozwój w aspekcie
intelektualnym,

Sfera aksjologiczna:
 rozwijanie rozumienia pojęcia wartości uniwersalnych takich jak prawda, uczciwość,
solidarność, sprawiedliwość, wolność…,
 rozwijanie i wspieranie młodzieży w internalizowaniu uniwersalnych tak by były one
odzwierciedleniem codziennego funkcjonowania,
 kształtowanie w uczniach potrzeby samodoskonalenia przez całe życie.

Celem wszelkich oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych jest umożliwienie
osiągnięcia
dojrzałości
i
zintegrowania
wszystkich
powyższych
sfer.
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Sylwetka absolwenta
Absolwent XIV LO im. S. Staszica to młody człowiek, który:
 potrafi funkcjonować w zespole: respektuje prawa człowieka, jest empatyczny,
tolerancyjny i kulturalny. Dostrzega problemy swoje i innych i - w razie potrzeby - służy
pomocą lub prosi o nią,
 jest odpowiedzialny i odważny: ceni prawdę, uczciwość i wytrwałość w dążeniu do celu,
 jest ciekawy świata, ale też krytyczny. Ma określone zainteresowania, które pomogą mu
dokonać świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia,
 umie w konstruktywny sposób spędzać wolny czas, m.in. rozwijając różnorodne
zainteresowania i pasje,
 ceni i szanuje pracę swoją i innych. Obowiązki wykonuje sumienie i odpowiedzialnie,
potrafiąc konstruktywnie ocenić efekty własnych wysiłków,
 wie czym jest kultura słowa i stosuje się do niej w swoich wypowiedziach.

Wartości wychowawcze stanowiące fundament postawy uczniów naszej szkoły
SZACUNEK i TOLERANCJA






Odnosimy się z szacunkiem i uwagą do siebie i innych.
Liczymy się z innymi poglądami.
Troszczymy się o siebie nawzajem.
Współpracujemy by osiągnąć jak najlepsze wyniki jako zespół.

UCZCIWOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ




Budujemy wzajemne zaufanie.
Bierzemy odpowiedzialność za nasze czyny, nasze postępy oraz za nasze środowisko.

DETERMINACJA i CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA





Dajemy z siebie wszystko, w pełni wykorzystujemy swój potencjał.
Nie odpuszczamy! Wiemy, że rzetelna nauka, sprawność fizyczna i właściwa postawa
społeczna to klucz do naszego sukcesu.
Ciekawość, to w naszej szkole pierwszy stopień do wiedzy.

DUMA i ODWAGA




Jesteśmy dumni z osiągnięć naszej Ojczyzny, naszego miasta, tradycji naszej szkoły.
Tworzymy przyszłość tak, jak nasi poprzednicy czynili to dla nas.

6

Diagnoza potrzeb i problemów występujących w szkole
Rozpoznaniu potrzeb i problemów występujących w szkole służą następujące metody:
 Obserwacja połączona z wywiadem środowiskowym.
 Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
 Konsultacje z nauczycielami przedmiotu, wychowawcami i nauczycielami specjalistami.
 Analiza ankiet przeprowadzanych w ramach ewaluacji pracy szkoły.
 Analiza ankiet skierowanych do rodziców uczniów.
 Analiza sytuacji wychowawczo – opiekuńczej podczas rad pedagogicznych .
 Analiza dokumentów szkolnych, w tym dziennika internetowego Librus.
 Informacje uzyskane od zespołów wychowawczych dla poszczególnych poziomów klas.

Na podstawie pogłębionej analizy i syntezy danych uzyskanych z wyżej wymienionych
źródeł została postawiona diagnoza potrzeb i problemów szkolnych.
W jej wyniku rozpoznano kluczowe problemy występujące w naszej szkole na rozwiązanie
których chcielibyśmy nakierować kontynuowanie pracy profilaktyczno-wychowawczej
poprzez:
 realizowanie zajęć psychoedukacyjnych, pogłębiających samoświadomość uczniów,
 realizowanie zajęć zwiększających umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji,
 zwiększanie zaangażowania wychowawców w szkolną i rodzinną sytuację swoich
podopiecznych,
 nagradzanie aktywności społecznej i społeczeństwa,
 działania wspierające znoszenie frustracji i porażek w życiu.
Ponadto uwzględniono następujące wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego
z poprzedniego roku szkolnego:
Opracować Szkolny system wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży po pandemii,
który będzie odpowiadał potrzebom uczniów XIV LO im. S. Staszica w procesie
powrotu do równowagi w obszarze zdrowia psychicznego (zgodnie z diagnozą
przeprowadzoną w bieżącym roku szkolnym)
2. W obszarze pedagogiczno-psychologicznym:
 podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie pojawiających się
zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań uczniów,
 aktywniej podejmować działania majce na celu budowanie dobrego klimatu i relacji
w klasie (integracja)
 podjąć działania dotyczące rozwijania kompetencji społecznych i osobistych
(emocjonalnych) potrzebnych uczniom obecnie, ale także po powrocie do szkoły i w
perspektywie ich dalszego życia.
 wspierać uczniów, którzy mają kłopoty emocjonalne i zdrowotne,
 kontrolować realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
1.




kontynuować działania wychowawczo-profilaktyczne promujące zdrowe odżywianie,
zdrowy styl życia, szeroko rozumiane bezpieczeństwo
wspierać i motywować uczniów mających kłopoty w nauce, wspierać uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodziców

Dodatkowo, wyznaczonymi w roku szkolnym 2021/2022 priorytetami działań wychowawczo
– profilaktycznych będzie w dalszym ciągu:
 systematyczna kontrola frekwencji i szybkie reagowanie w sytuacji problemowej
(rozmowy wychowawcze, informowanie rodziców, sankcje przewidziane w statucie
szkoły),
 zastosowanie różnorodnych form pracy z uczniem z uwzględnieniem wykorzystania
narzędzi i zasobów cyfrowych.
 kreatywne podejście do realizacji zajęć z zakresu problematyki uzależnień oraz
bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.
 propagowanie i kształtowanie postaw koleżeńskich z naciskiem na respektowanie norm
społecznych jako istotnej wartości w środowisku szkolnym.
 udzielanie opieki i wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem
ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 przeprowadzenie diagnozy kondycji psychicznej młodzieży.

Analiza uwarunkowań społeczności szkolnej
Czynniki chroniące:
indywidualne:
 umiejętności społeczno – psychologiczne (asertywność , radzenie sobie ze stresem,
umiejętność proszenia o pomoc, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, dobre
mechanizmy samokontroli),
 wysoki poziom inteligencji,
 motywacja,
 posiadanie celów życiowych,
 zainteresowanie nauką;
rodzinne:
 więź emocjonalna z rodzicami,
 okazywanie wsparcia młodemu człowiekowi,
 czuwanie nad zachowaniem i bezpieczeństwem młodego człowieka,
 docenianie wysiłków;
szkolne:
 dobre relacje rówieśnicze,
 poczucie przynależności,
 wzajemny szacunek,
 klimat szkoły ( normy i zasady),
 zaangażowanie i wsparcie nauczycieli,
 zapewnienie bezpieczeństwa.
Czynniki ryzyka:
indywidualne:
 zaburzenia w obszarze zachowania (agresywne, aspołeczne, uleganie wpływom
rówieśniczym,
 ukonstytuowana w osobowości – niska samoocena,
 stres akademicki ( wysoki poziom nauczania w połączeniu z wysokimi aspiracjami),
 stres emocjonalny (w obszarze poczucia własnej wartości – czasowe obniżenie lub
zachwianie poczucia wartości na skutek utraty pozycji ,,najlepszego ucznia w klasie”),
 stres społeczny (trudności w odnalezieniu się w grupie, rywalizacja z rówieśnikami
 wyniki w nauce, odrzucenie przez rówieśników),
 stres fizjologiczny ( zaniedbywanie higieny snu i nieprzestrzeganie zasad zdrowego
 żywienia, kiedy jedynym priorytetem jest nauka);
rodzinne:
 osłabienie więzi emocjonalnej,
 konflikty w rodzinie,




brak dyscypliny,
zakwaterowanie w miejscu innym niż pierwotne środowisko rodzinne ( bursa, stancja);

szkolne:
 niepowodzenia szkolne,
 brak wsparcia i zrozumienia ze strony nauczycieli,
 brak akceptacji w grupie rówieśniczej

Strategia wychowawczo –profilaktyczna
Umiejętności ucznia i zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły

1. Fizyczna

sfera funkcjonowania

Zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły

Umiejętności ucznia

prowadzenie profilaktyki uniwersalnej –
dostarczenie uczniom rzetelnej opartej na
naukowych podstawach lub o potwierdzonej
skuteczności wiedzy na temat uzależnień i
szkodliwości środków odurzających

- wzrost świadomości zagrożeń związanych
z używaniem środków psychoaktywnych.
(dopalacze)
- nabycie umiejętności dobrej zabawy bez
sięgania po środki uzależniające

dostarczenie wiedzy dotyczącej prawidłowego
żywienia;
reagowanie i korygowanie nieprawidłowych
nawyków dotyczących odżywiania i stylu
życia

- zna rolę prawidłowego odżywiania w rozwoju
i funkcjonowaniu organizmu i stosuje zasady
prawidłowego odżywiania w codziennej diecie
- uczeń wie gdzie należy szukać pomocy

stwarzanie warunków do przeciwdziałania
wadom postawy

przeciwdziała wadom postawy

propagowanie i organizowanie różnych form
aktywności ruchowej

dostrzega znaczenie aktywności ruchowej dla
prawidłowego rozwoju

uczenie racjonalnego gospodarowania czasem - potrafi racjonalne dysponować czasem
- rozumie znaczenie odpoczynku i snu w
prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu
wdrażanie do podejmowania różnych działań
chroniących zdrowie

świadomie i odpowiedzialnie podejmuje
decyzje dotyczące własnego zdrowia

propagowanie wiedzy na temat znaczenia
badań profilaktycznych

zna i rozumie rolę badań profilaktycznych

zachęcanie do podejmowania działań na rzecz zna rolę czynników wpływających na
własnego zdrowia i kształtowanie postawy
prawidłowy i harmonijny rozwój
odpowiedzialności za zdrowie innych
współpraca z instytucjami i organizacjami
zajmującymi się profilaktyką i ochroną
zdrowia

kontroluje czas pracy przy komputerze i innym
urządzeniu telekomunikacyjnym

zapoznanie uczniów z konsekwencjami natury zna konsekwencje wynikające z łamania zasad
fizycznej i psychicznej, spowodowanymi
racjonalnego korzystania z komputera i innych
długim korzystaniem z komputera i innych
urządzeń telekomunikacyjnych
urządzeń telekomunikacyjnych

2. Emocjonalna

sfera funkcjonowania

Zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły

Umiejętności ucznia

realizacja zajęć z zakresu kształtowania
poczucia własnej wartości, autoprezentacji

kształtuje pozytywny obraz swojej osoby
i akceptuje siebie

wdrażanie do samokształcenia i samooceny

potrafi akceptować i doceniać siebie oraz
kształtować poczucie własnej wartości

rozwijanie umiejętności konstruktywnego
rozładowywania emocji

- rozpoznaje swoje mocne i słabe strony, określa
swoje potrzeby,
- potrafi konstruktywnie wyrażać własne emocje
oraz odpowiednio reagować na emocje innych w
różnych sytuacjach życiowych,
- kształtuje umiejętność konstruktywnego
reagowania na krytykę

kształcenie umiejętności dostrzegania
i reagowania na zagrożenia cywilizacyjne,
w tym cyberprzemoc

jest empatyczny, odważny, reaguje na
niepożądane sytuacje

organizowanie zajęć z zakresu
rozpoznawania, nazywania i skutecznego
radzenia sobie z emocjami, stwarzanie
atmosfery sprzyjającej rozmowie o emocjach
i sytuacjach trudnych,

- rozpoznaje, nazywa, kontroluje i akceptuje
doświadczane emocje,
- rozpoznaje objawy stresu i stosuje skuteczne
strategie radzenia sobie z nim

zajęcia i pogadanki na temat wytyczania
celów i planowania
wzmacnianie pozytywnych zachowań i
konstruktywna krytyka działań
niepożądanych

potrafi poradzić sobie z sytuacjami sukcesu oraz
niepowodzenia

rozwijanie umiejętności pozytywnego
postrzegania siebie i innych

zauważa i akceptuje popełniane przez siebie
błędy oraz potrafi wyciągnąć z nich wnioski

motywowanie ucznia do systematycznego
chodzenia do szkoły

wypełnia obowiązki szkolne i regularnie
uczęszcza na lekcje

3. Intelektualna

sfera funkcjonowania

Zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły

Umiejętności ucznia

otoczenie opieką uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i monitorowanie
ich funkcjonowania
doskonalenie i i zachęcanie do stosowania
technik efektywnego uczenia się

rozwija umiejętności w zakresie technik uczenia
się i stosuje je

organizowanie wyjazdów o charakterze
edukacyjnym;

rozpoznaje, rozwija i doskonali swoje
umiejętności, poszerza zainteresowania

zachęcanie do udziału w kołach
zainteresowań oraz innych formach
poszerzania wiedzy
umożliwienie indywidualnego rozwoju
uczniowi we współpracy z instytucjami
specjalistycznymi, naukowymi i rodzicami

samodzielnie dociera do informacji i poddaje je
krytycznej ocenie

rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
uczniów

- jest świadomym odbiorcą kultury,
- dba o kulturę języka

kształcenie umiejętności segregowania
informacji i krytycznego ich odbioru

posługuje się technologią informacyjną
w odpowiedzialny i bezpieczny sposób

stwarzanie okazji do dyskusji i wymiany
poglądów

jest twórczy, niezależny w myśleniu,
przedsiębiorczy

poznanie technik prezentacji i dyskusji

doskonali sztukę autoprezentacji, dzieli się
swoją wiedzą i pasjami

doradztwo edukacyjno - zawodowe –
rozpoznawanie swoich zdolności,
predyspozycji oraz planowanie ścieżki
własnego rozwoju

potrafi zaplanować swoją ścieżkę rozwoju
edukacyjno - zawodowego

dostarczenie wiedzy opartej na naukowych
podstawach dotyczącej używania alkoholu i
tytoniu

zna konsekwencje nadużywania używek w
sferze społecznej i zdrowotnej

4. Aksjologiczna

sfera funkcjonowania ucznia

Zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły

Umiejętności ucznia

propagowanie wartości uniwersalnych, takich
jak wolność, równość, braterstwo, prawda,
dobroć, uczciwość, solidarność,
sprawiedliwość;

zna normy moralne oraz czuje potrzebę
kierowania się nimi,
rozpoznaje wartości moralne w otaczającym
świecie, dokonuje ich oceny i hierarchizacji,
kieruje się uczciwością i odpowiedzialnością
w życiu szkolnym

zachęcanie do rozwijania własnych
zainteresowań jako znaku wiary w wartość
nauki;

rozumie, że nauka stanowi wartość
autoteliczną, dąży do rozwoju zainteresowań;

zapoznanie uczniów z tradycją szkoły,
organizacja uroczystości szkolnych oraz
upamiętniających święta ważne dla narodu,

uczestniczy w obchodach ważnych rocznic
państwowych i uroczystościach szkolnych

propagowanie wartości języka i kultury
ojczystej

- dba o język ojczysty jako o źródło kultury
narodu,
- rozumie znaczenie patriotyzmu i zna tradycję
narodową, nie dyskryminuje innych nacji

kształcenie umiejętności wartościowania
informacji i krytycznego ich odbioru;

kieruje się stabilnym systemem wartości,
w którym docenia wagę zdrowia i
poczucia sensu istnienia

rozwijanie i wspieranie działalności
wolontariackiej;

jest empatyczny i wrażliwy na potrzeby
innych ludzi – podejmuje działania na
rzecz potrzebujących, środowiska
szkolnego, lokalnego

przeciwdziałanie nietolerancji i agresji;

kieruje się postawą tolerancji i otwartości
wobec innych kultur, poglądów i religii

stwarzanie uczniom przyjaznego i
bezpiecznego środowiska do wymiany
poglądów;

wartościuje informacje i z nich korzysta
zgodnie z poszanowaniem praw autorskich

organizowanie wyjazdów edukacyjnych
poszerzających świadomość kulturową,
historyczną i przyrodniczą uczniów;

jest świadomym odbiorcą kultury i zna
wartość kultury rodzimej i europejskiej

propagowanie akcji mających na celu ochronę
środowiska naturalnego

rozumie wielką wartość środowiska
naturalnego i kieruje się troską o nie

tworzenie uczniom możliwości
uczestniczenia w wyjazdach i
wymianach międzynarodowych
prowadzących do postawy
otwartości na inne kultury;

rozpoznaje manipulację i traktuje ją jako
zachowanie nieetyczne;
zna wartość samodoskonalenia się przez całe
życie i jest otwarty;

5. Społeczna

sfera funkcjonowania

Zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły

Umiejętności ucznia

realizacja zajęć kształtujących umiejętności
komunikacji interpersonalnej;
realizacja zajęć dotyczących umiejętności
rozwiązywania konfliktów;

- prawidłowo funkcjonuje w środowisku
rówieśniczym, potrafi współpracować
potrafi rozwiązywać konflikty w sposób
społecznie akceptowany (mediacje,
negocjacje)
- doskonali sztukę autoprezentacji

integracja zespołu klasowego i środowiska
szkolnego

- jest zintegrowany ze środowiskiem
klasowym i szkolnym,
- zna tradycję szkoły, uczestniczy w jej
tworzeniu i kultywowaniu

realizacja zajęć z zakresu praw
dziecka i odpowiedzialności prawnej
nieletnich i pełnoletnich osób;

- zna i szanuje prawa własne i innych
- broni słusznych wartości

realizacja tematyki związanej z różnymi
przejawami nietolerancji i agresji

jest odpowiedzialny za siebie i innych;
dostrzega przejawy agresji i reaguje na nie

kształcenie umiejętności stosownego
zachowania się
w różnych okolicznościach;

potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji

realizacja zadań propagujących ideę
wolontariatu;

dostrzega potrzeby innych, niesie pomoc
potrzebującym i słabszym, podejmuje
działania wolontariackie

przygotowanie uczniów do funkcjonowania
w rzeczywistości globalnej przy zachowaniu
tożsamości narodowej;
przygotowanie uczniów do prawidłowego
funkcjonowania społecznego w relacjach
z rówieśnikami i dorosłymi;
stwarzanie okazji do dyskusji i wymiany
poglądów;

aktywnie działa w środowisku szkolnym,
lokalnym, podejmuje działania samorządowe

jest asertywny, nie ulega presji grupy i nie
poddaje się negatywnym wpływom otoczenia

Plan działań wychowawczo – profilaktycznych

Liceum klasa 1(4)
Zdrowie – edukacja
zdrowotna

Kształtowanie postawy samoświadomości, wyobraźni i kreatywności
oraz ukierunkowanego doskonalenia własnych zdolności i umiejętności
(specyfika ucznia zdolnego).
Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości oraz wyznaczania
sobie celów krótko- i długoterminowych, ustalania priorytetów działań.
Kształtowanie postawy pełnej świadomości wpływu dobrostanu
fizycznego i psychicznego na funkcjonowanie człowieka.
Doskonalenie umiejętności diagnozowania swojego stanu zdrowia na
podstawie obserwacji.
Kształtowanie świadomości dotyczącej znaczenia aktywności ruchowej
i aktywnego wypoczynku oraz właściwego odżywiania w życiu
człowieka jako skutecznego sposobu dbania o własne zdrowie fizyczne
i psychiczne.
Promowanie postawy trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom.

Relacje – kształtowanie
postaw społecznych

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania
zespołowego z wykorzystaniem potencjału wszystkich uczestników.
Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej
(umiejętności słuchania i odbierania komunikatów i reagowania na
emocje, zachowania empatyczne, asertywne).
Kształtowanie umiejętności poszukiwania różnorodnych rozwiązań
sytuacji problemowych i konfliktowych.
Uwrażliwienie młodzieży na akty wszelkiej przemocy oraz wykluczenia
społecznego- rozwijanie umiejętności odpowiedniego na nie reagowania.
Kształtowanie i rozwijanie postaw kreatywności i przedsiębiorczości ze
szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych oraz zdolności
matematycznych.

Kultura -wartości,
normy, wzory zachowań

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych, rozwijanie
świadomości na temat zasad humanitaryzmu w oparciu o poszanowanie
godności człowieka i zasady tolerancji.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej oraz edukacja
w zakresie świadomości ekologicznej (zagrożeń klimatycznych)
Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska .

Kształtowanie postawy szacunku dla wartości narodowych
(uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, uroczystościach
szkolnych, poszanowanie symboli narodowych i miejsc pamięci
narodowej).
Bezpieczeństwo –
profilaktyka zachowań
ryzykownych

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków
posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.
Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy dotyczącej
bezpieczeństwa w sieci, świadomego korzystania z technologii
informacyjnych i oprogramowania komputerowego, umiejętności
przeciwdziałania przejawom cyberprzemocy.
Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań
dla siebie i innych z określeniem alternatywnych rozwiązań problemu.
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje życie i innych
(np. przestrzeganie prawa szkolnego, zapobieganie wczesnej inicjacji
seksualnej, odpowiedzialność prawna nieletnich).
Liceum klasa II(4)

Zdrowie – edukacja
zdrowotna

Nabywanie umiejętności wykorzystywania technik efektywnego uczenia
się z uwzględnieniem zachowania proporcji między czasem pracy
a odpoczynkiem.
Stosowanie skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem,
niepowodzeniami oraz sytuacjami trudnymi.
Kształtowanie umiejętności szybkiego i efektywnego reagowania
w sytuacji zagrożenia życia.
Budowanie poczucia własnej wartości.

Relacje – kształtowanie
postaw społecznych

Tworzenie dobrej atmosfery w szkole i klasie poprzez angażowanie
społeczności uczniowskiej do podejmowania działań mających na celu
integrację społeczności szkolnej.
Trenowanie otwartości na zmiany postaw i zachowania pod wpływem
zasadnych argumentów.
Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich, promowanie
angażowania się w wolontariat.
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
z zastosowaniem negocjacji i mediacji.

Kultura – wartości,
norm i wzory zachowań

Kształtowanie postawy szacunku dla wartości narodowych
(uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, uroczystościach
szkolnych, poszanowanie symboli narodowych i miejsc pamięci
narodowej).
Uwrażliwianie na stosowanie się do norm społecznych oraz wartości
i postaw etycznych w życiu szkolnym( uczciwość szkolna,
przestrzeganie praw autorskich...)
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne,
poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej w tym edukacji
o zagrożeniach klimatycznych.
Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska.

Bezpieczeństwo –
profilaktyka zachowań
ryzykownych

Pogłębianie wiedzy na temat negatywnych skutków zażywania środków
psychoaktywnych, kształtowanie postawy promującej zdrowie,
bezpieczeństwo i odpowiedzialność za życie swoje i innych.
Nabycie umiejętności asertywnego odbioru reklam i mediów,
przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych.
Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji
w oparciu o krytyczną analizę danych.
Przypomnienie zasad obowiązujących na drodze (piesi, rowerzyści,
kierowcy) w celu zminimalizowania ryzyka kolizji, wypadków.
Liceum klasa II(3)

Zdrowie – edukacja
zdrowotna

Promowanie postaw prozdrowotnych ( propagowanie aktywnego
sposobu spędzania czasu, rozwijanie nawyku przestrzegania zasad
prawidłowego żywienia, rozwijanie umiejętności gospodarowania
czasem znaczenie odpoczynku i snu).
Wzmacnianie własnego potencjału intelektualnego poprzez
wykorzystanie technik uczenia się.
Podnoszenie poczucia własnej wartości.
Stosowanie skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem,
niepowodzeniami oraz sytuacjami trudnymi.
Promowanie ratownictwa medycznego i zachęcanie do reagowania
w sytuacjach zagrożenia życia.

Relacje – kształtowanie
postaw społecznych

Trenowanie otwartości na zmiany postaw i zachowania pod wpływem
zasadnych argumentów
Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zachęcanie do

podejmowania działań na rzecz innych
Uwrażliwienie młodzieży na akty wszelkiej przemocy oraz wykluczenia
społecznego- rozwijanie umiejętności odpowiedniego na nie reagowania
Kształtowanie i rozwijanie postaw kreatywności i przedsiębiorczości ze
szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych oraz zdolności
matematycznych
Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów
z zastosowaniem negocjacji i mediacji.
Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat praw
i obowiązków obywateli.
Angażowanie społeczności uczniowskiej do podejmowania działań
i aktywności w celu integracji społeczności szkolnej leżącej u podstaw
tworzenia dobrej atmosfery w szkole i klasie
Kultura – wartości,
norm i wzory zachowań

Uwrażliwianie na stosowanie się do norm społecznych.
Planowanie ścieżki własnego rozwoju, kariery naukowej i zawodowej.
Poszerzanie wiedzy na temat kultury rodzimej.
Rozwijanie wrażliwości na etykę w życiu szkolnym (uczciwość szkolna,
przestrzeganie praw autorskich…).
Kształtowanie postawy szacunku dla wartości narodowych
(uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, uroczystościach
szkolnych, poszanowanie symboli narodowych i miejsc pamięci
narodowej).
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne,
poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej w tym edukacji
o zagrożeniach klimatycznych.

Bezpieczeństwo –
profilaktyka zachowań
ryzykownych

Dostarczanie wiedzy na temat skutków zdrowotnych, społecznych
i psychologicznych zażywania środków psychoaktywnych.
Uczenie krytycznego odbioru reklam i mediów, przeciwdziałanie
uzależnieniom od Internetu i urządzeń telekomunikacyjnych
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje życie i innych (np.
przestrzeganie prawa szkolnego, zapobieganie wczesnej inicjacji
seksualnej).
Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji
w oparciu o krytyczną analizę danych
Bezpieczne zachowanie na drodze (piesi, rowerzyści, kierowcy).

Liceum klasa III
Zdrowie – edukacja
zdrowotna

Pogłębianie wiedzy na temat zdrowia i konieczności przeprowadzania
badań profilaktycznych.
Dbałość o aktywne spędzanie czasu i relaks.
Promowanie postawy trzeźwości i przeciwdziałanie uzależnieniom.
Stosowanie skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem np.
w sytuacji egzaminacyjnej.
Planowanie ścieżki kariery zawodowej, promowanie postaw
przedsiębiorczych.
Wypracowanie strategii przygotowania do egzaminu maturalnego.
Wykorzystanie kompetencji komunikacyjnych w skutecznej
autoprezentacji.

Relacje – kształtowanie
postaw społecznych

Podejmowanie działań nastawionych na pomoc innym w różnych
obszarach ich funkcjonowania (wolontariat).
Uwrażliwienie młodzieży na akty wszelkiej przemocy oraz wykluczenia
społecznego- rozwijanie umiejętności odpowiedniego na nie reagowania
Kształtowanie i rozwijanie postaw kreatywności i przedsiębiorczości ze
szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych oraz zdolności
matematycznych
Przygotowanie do życia obywatelskiego.
Kształtowanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji
i przeciwstawiania się naciskom grupy (asertywności).

Kultura – wartości,
norm i wzory zachowań

Poszerzanie wiedzy na temat innych kultur religii i narodowości oraz
wynikającej z niej umiejętnego korzystania z niej w życiu codziennym
Ćwiczenie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz odczytywania
ich u siebie i innych
Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat praw
i obowiązków obywateli (odpowiedzialność prawna osób dorosłych).
Kształtowanie postawy szacunku dla wartości narodowych
(uczestnictwo w obchodach świąt narodowych, uroczystościach
szkolnych, poszanowanie symboli narodowych i miejsc pamięci
narodowej).
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne,
poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej w tym edukacji
o zagrożeniach klimatycznych.

Wprowadzanie w życie ideałów świadomej konsumpcji.
Zachęcani do uczestnictwa w kulturze
Bezpieczeństwo –
profilaktyka zachowań
ryzykownych

Edukacja w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.
Edukacja na temat podłoża-mechanizmów i skutków zachowań
ryzykownych
Uwrażliwienie na problem odpowiedzialności podczas, komunikacji
pieszej i motoryzacyjnej.
Umiejętne reagowanie w trudnych, nagłych sytuacjach

Poza powyżej wymienionymi działaniami, w tegorocznym programie planowane są
następujące działania. Ich realizacja uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej.


Realizacja działań w ramach Szkolnego Systemu Wsparcia zdrowia psychicznego
młodzieży

Tematyka depresji i związanych z nią zaburzeń, jest niezwykle istotna z uwagi na skalę
tego zjawiska, które dotyka coraz większą liczbę młodych ludzi. Istotne jest aby zarówno
młodzież jak i ich rodzice uzyskali wiedzę, ponieważ stanowi ona podstawę by
świadomie i skutecznie stawić czoła zagrożeniu.
Wyżej wymienione zajęcia będą odpowiedzią na potrzeby uczniów, które wynikają
z opisanej powyżej diagnozy potrzeb i problemów (m.in. związanych
z samoświadomością, słabą umiejętnością radzenia sobie z presją - wewnętrzną jak
i zewnętrzną młodzieży.




warsztaty konstruktywnych zachowań - ,, Team building”” klasy I ( MDK ,, Ochota”)
zajęcia profilaktyczne ,, Odpowiedzialność prawna nieletnich” klasy I ( Straż Miejska)
rekomendowany program profilaktyczny,, Program profilaktyczny Epsilon”
w wybranych 2 klasach (Centrum Innowacyjnej Profilaktyki)

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego
Obszar ewaluacji: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
I. Cele:
-Ocena wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
-Rozpoznanie potrzeb uczniów z perspektywy własnej i ich rodziców
-Zidentyfikowanie czynników ryzyka w zakresie zaburzeń funkcjonowania
- Integracja zebranych danych celem tworzenia zaktualizowanego programu dostosowanego
do potrzeb uczniów na kolejny rok szkolny
II. Wskazanie realizatorów i odbiorców działań:
Realizatorem działań ewaluacyjnych jest Zespół psychologiczno pedagogiczny
Odbiorcami działań ewaluacyjnych byli:
uczniowie XIV LO
rodzice uczniów XIV LO
III. Określenie wskaźników ewaluacyjnych :
-funkcjonowanie w szkole, (aktywność na lekcjach, godzinach wychowawczych)
-poziom stresu
-ocena stanu psychicznego
-określenie własnych potrzeb (miara z ankiety)
IV. Określenie pytań na temat wskaźników
-Czy szkoła podejmuje dostosowane do potrzeb uczniów działania wspierające
(m.in. psychoedukacja, warsztaty, porady, konsultacje)
-W jaki sposób specjaliści szkolni diagnozują potrzeby uczniów
-Jakie czynniki wpływają na stan/samopoczucie uczniów
V. Określenie źródeł informacji ewaluacyjnych
-dokumentacja szkolna
- wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni
-rodzice
-poradnie psychologiczno-pedagogiczne
- uczniowie
VI. Procedury
PRE-POST
VII. Metody i narzędzia ewaluacyjne
-analiza dokumentacji
-ankiety
-wywiady
-obserwacje
VIII. Gromadzenie danych ewaluacyjnych
-proces gromadzenia danych za pomocą ww narzędzi trwał przez cały rok szkolny
2020/2021. Ponadto wykorzystane zostały również dane z ubiegłego roku szkolnego.

IX. Analiza zgromadzonych danych
Analiza gromadzonych danych przeprowadzana była przez Zespół do spraw ewaluacji na
bieżąco w ciągu całego roku szkolnego 2020/2021. W czerwcu 2021r. powstał raport.
Celem analizy danych było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
-jakie bieżące potrzeby mają uczniowie?,
-w jakiej kondycji psychicznej znajdują się uczniowie?,
-jak uczniowie czują się w szkole/domu ?
-w jakim stopniu Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny odpowiada na ich
potrzeby?
X. Interpretacja uzyskanych wyników
Zgodność opieki psychologiczno – pedagogicznej z przeprowadzoną diagnozą potrzeb
uczniów.
Psycholodzy i pedagodzy szkolni na podstawie obserwacji, rozmów z uczniami,
nauczycielami , rodzicami oraz analizy dokumentacji ( opinie, orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie) dokonali
analizy potrzeb uczniów i na tej podstawie udzielali pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
1. Analiza potrzeb uczniów
a) W I semestrze bieżącego roku szkolnego na podstawie obserwacji, wywiadów, rozmów
przeprowadzonych z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami dokonano wstępnej analizy
potrzeb uczniów.
Z przeprowadzonej analizy potrzeb uczniów wynika, że od roku panująca pandemia, a co za tym idzie
izolacja - brak kontaktów w tym, kontaktów rówieśniczych powoduje spadek wydolności
psychicznej uczniów.
Realizacja nauczania zdalnego - sprawdzanie wiedzy i umiejętności dla wielu uczniów stanowi
stresujący obszar funkcjonowania.
W dalszym ciągu obserwujemy problemy naszych uczniów w radzeniu sobie ze stanami
emocjonalnymi, dostrzegamy pojawianie się objawów depresyjnych w tym zachowań
autoagresywnych.
Charakterystyczna dla uczniów zdolnych potrzeba rozwoju w sferze intelektualnej niejednokrotnie
bywa przyczyną trudności w radzeniu sobie z emocjami, sukcesami, porażkami, relacjami
z rówieśnikami. Za fasadą wysokiej samooceny wynikającej między innymi z wysokich osiągnięć
w nauce, kryje się duży lęk, brak zaufania, oraz w konsekwencji brak poczucia bezpieczeństwa
zwłaszcza w grupie rówieśniczej. Utrudnia to rozwój społeczny i emocjonalny młodzieży, powoduje
lęk przed wypowiadaniem się na forum klasy w sprawach ważnych i osobistych zakłócając potrzebę
dialogu, otwartości i szczerości -możliwości bycia zrozumianym. Wielu uczniów, silnie odczuwa
samotność.
Szczególnie narażeni na frustracje są uczniowie klas I. Wielu z nich po raz pierwszy w swojej
karierze edukacyjnej konfrontuje się z niepowodzeniami - słabe oceny na tle grupy.
Z przeprowadzonej analizy potrzeb uczniów XIV LO wynika, że należy podjąć działania
wychowawcze w obszarze pracy nad :
- budowaniem relacji rówieśniczych
- budowaniem klimatu klasy ,
- podnoszeniem kompetencji społecznych uczniów ,
- podnoszeniem umiejętności komunikacyjnych, by sprostać następującym potrzebom uczniów:
- potrzebie psychicznego bezpieczeństwa w grupie opartego na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu,
- potrzebie akceptacji,
- potrzebie przynależności

b) W II semestrze Zespół psychologiczno - pedagogiczny opracował narzędzie badawcze – ankietę
,, Badanie potrzeb uczniów” , która została przeprowadzona online wśród młodzieży klas I i II.

c) Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas I i II „Badanie potrzeb
uczniów” rok szkolny 2020/2021
Łącznie badanych 534 uczniów (198 dziewcząt i 336 chłopców)
Ad. 3 Najczęściej przeżywane przez uczniów trudne sytuacje są związane z:
- problemami z nauką -233
- brakiem sprawczości -213
-poczuciem samotności -204
-lękiem prze dorosłością -156
-brakiem zrozumienia -139
-problemami rodzinnymi -96
- brak problemów -113
Ad.4 Najtrudniejsze dla uczniów sytuacje w obecnych warunkach to:
- brak motywacji do nauki - 69
- nauka – w tym trudności ze zrozumieniem materiału- 70
- brak kontaktów ze znajomymi -68
- samotność -28
-presja, strach, lęk, poczucie bezsilności, obniżona samoocena- 14
-zmęczenie - 29
- monotonia ( siedzenie w domu) - 9
- problemy w rodzinie -11
- problemy psychiczne - 4
- brak możliwości rozwoju swoich zainteresowań-5
Ad.5 Wewnętrzną barierą komunikacyjną dla uczniów w kontakcie z innymi są:
- nieśmiałość-234
-brak pewności siebie-209
-obawa przed oceną-195
-brak asertywności-64
-brak umiejętności słuchania innych-26
- brak barier - 149
Ad.6 .Zewnętrzną barierą komunikacyjną dla uczniów w kontakcie z innymi są:
- brak poczucia docenienia-126
- brak zrozumienia i empatii-124
- brak okazywania szacunku-102

- przekraczanie sfery prywatności-86
-brak kultury języka-52
- brak barier - 249
Ad.7 Poziom stresu w skali od 1-6
- podczas nauki stacjonarnej 3,52
Ad.8 Poziom stresu w skali od 1-6
- podczas nauki zdalnej 3,12
Ad.9 Problemy uczniów na jakie powinni wychowawcy i nauczyciele zwrócić uwagę:
- problemy zdrowotne natury psychicznej, w tym wysoki poziom stresu i presji
57
- potrzeba zrozumienia przez nauczycieli( brak zrozumienia , ciągła krytyka)
50
- brak kontaktów z rówieśnikami poczucie samotności,- 45
- brak motywacji do nauki i wynikające z tego trudności z nauką -35
- przemęczenie spowodowane nadmiarem nauki, złe samopoczucie- 27
- problemy indywidualne związane z poczuciem własnej wartości, brakiem poczucia
sprawstwa, nieśmiałością , lękiem przed wyśmianiem, krytyką, niepowodzeniem-23
-lęk przed dorosłościom-7
- problemy z organizacją pracy-5
- problemy techniczne-7
- problemy rodzinne- 6
Ad.10 Formy pomocy jakiej uczniowie oczekują od szkoły:
 Uczniowie oczekują od nauczycieli :
- najczęściej powtarzała się potrzeba wsparcia, wyrozumiałości, zrozumienia, empatii,
szacunku , cierpliwości, zaufania ( nie wszyscy ściągają), czasu na rozmowę z uczniem
(wysłuchania go) , mniej „uszczypliwości” ;
- pomocy w nauce i przygotowywaniu się do matury i olimpiad;
- rozmowy i dyskrecji, zainteresowania samopoczuciem ucznia, zaangażowania;
- mniejszy zakres materiału do samodzielnej nauki, wysyłanie materiałów z lekcji;
- nauczania wymaganego materiału, a nie improwizowania, uczniowie nie powinni prowadzić
lekcji za nauczyciela;
- reagowania na zgłaszane problemy, otwartości na problemy uczniów;
- akceptowanie i ocenianie prac wysyłanych po terminie, zrozumienia problemów
technicznych;
- indywidualnego podejście do ucznia;
- zastanowienia się dlaczego ½ uczniów otrzymuje z klasówki ocenę niedostateczną;
- motywowania do nauki, inspirowania do działania i wskazywanie kierunku tego działania.

 Uczniowie oczekują pomocy psychologicznej:
- wsparcia w radzeniu sobie z poczuciem bezsilności, brakiem motywacji, osamotnienia;
- rozmowy, zainteresowania, wysłuchania, zrozumienia;
- zajęć psychoedukacyjnych:
jak się uczyć,
bariery komunikacyjne,
jak rozmawiać o problemach,
jak sobie radzić w trudnych sytuacjach,
pokonywanie nieśmiałości,
gospodarowanie czasem,
rozwój osobisty.
- porad w sprawach życiowych;
- doradztwo zawodowe, zapewnienie bezpieczeństwa na przyszłość;
- mediacji z rodzicami i nauczycielami;
- dostępności na godzinach wychowawczych i indywidualnie.
 Uczniowie oczekują od Szkoły :
- pomocy w nauce: konsultacji ( więcej maturalnych), zajęć wyrównawczych;
- materiałów do samodzielnej nauki;
- stałego rytmu pracy, dobrej organizacji nauki;
- rozszerzenia z przedmiotów kierunkowych (dodatkowe godziny), ograniczenie wymagań z
przedmiotów dodatkowych;
- kontrolowanie rozkładu sprawdzianów i innych prac w określonych terminach;
- precyzyjne określenie zasad poprawy ocen;
- pomoc w realizowaniu i rozwijaniu zainteresowań osobistych;
- powrotu do nauczania stacjonarnego;
- pomocy w ponownym zintegrowaniu uczniów w klasach i szkole.
Wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy ankiety:
1. Stworzenie programu naprawczego w obszarze opieki zdrowia psychicznego uczniów po
pandemii.
2. Zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów, w celu nadrobienia zaległości
w nauce nagromadzonych podczas nauki zdalnej.
3. Zwrócenie uwagi przez wychowawców, nauczycieli na potrzeby uczniów w sferze
emocjonalnej – zwiększenie zainteresowania , wykazanie zrozumienia.
4. Podjęcie działań mających na celu zwiększenie poczucia przynależności uczniów do
społeczności szkolnej - integracja zespołów klasowych.

d) Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas I i II - „Mój powrót do
szkoły” czerwiec 2021
Łącznie badanych -507 uczniów
1) Największe obawy uczniowie mają w kontekście sfery edukacyjnej. Obawiają się w tym
obszarze przede wszystkim:
a) weryfikacji wiedzy
b) dużej ilości materiału
c) natłoku obowiązków
2) Zdecydowanie mniej obaw uczniowie wyrażają w kontekście relacji społecznych.
Większość uczniów odpowiedziało, że nie ma zmartwień w tym obszarze. Pozostała część
zwróciła uwagę na obawy o:
a) pogorszenie relacji w klasie
b) stworzenie się małych grupek i odosobnienia z tym związanego
3) W kontekście godzin wychowawczych uczniowie liczą przede wszystkim na prowadzenie
zajęć w taki sposób aby umożliwiały im:
a) polepszenie relacji,
b) reintegrację klasy
4) Większość uczniów nie miała pomysłu podczas wypełniania ankiety na zagadnienia, które
mogłyby zostać poruszone na początku przyszłego roku szkolnego. Pozostali
sygnalizowali następujące potrzeby:
a) powtórzenie materiału z nauki zdalnej
b) realizację standardowej podstawy programowej
c) ponowną integrację zespołów klasowych
5) Ponad 10% uczniów korzystała w czasie pandemii z pomocy psychologicznej w szkole
lub poza nią. Uczniowie, którzy korzystali z takiego wsparcia potrzebowali go najczęściej
ze względu na depresję i zaburzenia lękowe.
6) Po powrocie do nauki stacjonarnej nieznacznie zmniejszyła się liczba uczniów
korzystających (w momencie wypełniania ankiety) z pomocy psychologicznopedagogicznej. Należy jednak zauważyć, że pytanie 5 dotyczy korzystania z takiego
wsparcia w ciągu bardzo rozległego okresu nauki stacjonarnej, a pytanie 6 obejmuje
jedynie stan na dzień wypełnienia ankiety.

Wnioski:
1. Ważne jest umożliwienie młodzieży nadrobienia zaległości, w atmosferze szacunku i
zrozumienia.
2. Wskazane

jest

przeprowadzenie

dodatkowych

lekcji

powtórzeniowych

z uwzględnieniem obszarów, w których uczniowie sygnalizują problemy.
3. Dla uczniów ważne jest otrzymywanie pozytywnych informacji zwrotnych od
nauczycieli- buduje to w nich wiarę we własne możliwości i poczucie, że mimo
trudnego czasu nauki zdalnej bardzo dobrze poradzili sobie z wieloma wyzwaniami.
4. Potrzebne jest odbudowanie więzi klasowych poprzez planowanie wspólnych
wycieczek, organizowanie wyjść do muzeów, kin, teatrów, organizowanie dni sportu,
a także zachęcanie do wspólnego spędzania czasu po szkole.

e) Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów klas I i II
,, Diagnoza potrzeb Rodziców”
Łącznie badanych - 123 rodziców
1. Czy Państwa dziecko
obawia się powrotu do
szkoły?
Nie
Tak

66

57

2. Jeżeli tak to z jakiego powodu?

(Reprezentatywne odpowiedzi.)
Martwi się, że będzie bardzo dużo sprawdzianów i sprawdzenia czy robił
notatki.
Odpytywania.
Weryfikacji wiedzy ze zdalnej nauki.
-Nadmiaru bodźców, nagłego nasilenia wysiłku fizycznego i
psychicznego,
- Odczuwa lęk przed tłumem, hałasem. Boi się, że w klasie z innymi
uczniami trudniej będzie mu się skupić na lekcji, boi się dużej ilości
bodźców
Kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami,.
Boi się zachorowania na COVID i ewentualnych powikłań.
Że będzie większy rygor nauki niż przy nauce zdalnej.

-Stacjonarnej nauki, która dla niego jest trudniejsza (syn ma Aspergera)
-Przyzwyczaił się do zdalnej nauki i odpowiada mu to.
-Mniej czasu dla siebie w stacjonarnej.
Nagłej zmiany rytmu dobowego.
Obawia się, że nie poradzi sobie z nauką, że ma duże zaległości, że nie
podoła wymaganiom stawianym przez nauczycieli, że ich rozczaruje.
Powrót do opresyjnego systemu permanentnego egzekwowania wiedzy
na wysokim poziomie z wszystkich przedmiotów tak jak przed COVID.
Weekendy nigdy nie służyły do odpoczynku tylko zawsze były ciężkim
przygotowywaniem się do wielu sprawdzianów i kartkówek w kolejnym
tygodniu. Nauczyciele tak jakby prześcigali się kto zada więcej i
trudniej.
.
Obniżenie motywacji do tradycyjnych form nauczania.
Trudno powiedzieć, chyba po prostu zmiany.

3. W czym szkoła może pomóc Państwa dziecku?
Rodzice przede wszystkim oczekują pomocy w ponownym integrowaniu uczniów w klasach
i w szkole, w nawiązywaniu przez nich pozytywnych relacji rówieśniczych i z
nauczycielami.
Proszą o większe zaangażowanie wychowawców w integrację klas oraz w ich relacje z
uczniami i stworzenie przyjaznej i przychylnej atmosfery.
Około 30% rodziców uważa , że pomocne w reintegracji uczniów byłby wyjazdy 2-3 dniowe
( biwak, przyroda, natura, najlepiej bez komórek i innej elektroniki).
Należy zrekompensować w przyszłym roku projekty, które się nie odbyły (Rogów ,Wilno,
przedmiotowe warsztaty edukacyjne).
Około 30% rodziców postuluje zaniechania sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych.
(Zamiast klasówek, jedynek i odpytywania można wykorzystać ten czas i czegoś dzieci
nauczyć, a nie tylko testować).
Pomocna będzie indywidualna pomoc w ustalaniu braków . Ważne są : diagnoza zaległości
edukacyjnych i pomysły na ich nadrabianie, bez negatywnego oceniania (np. zajęcia
wyrównawcze).
Systematyczna kontrola postępów w nauce pomoże szybko określić sytuację ucznia, który
będzie miał czas na uzupełnienie wiedzy.

Uporządkowanie wiedzy potrzebnej zdania egzaminów maturalnych.
Większe wsparcie w wyborze przyszłej drogi życiowej.
Dobrym działaniem będzie prowadzenie zajęć w grupach, by dzieci poza lekcjami musiały
nawiązywać kontakty i wspólnie np. wykonać zadania, projekty.
Rodzice dostrzegają potrzebę zorganizowania warsztatów psychoedukacyjnych w zakresie
uzależnień komputerowych.
4. W jakim zakresie szkoła może wesprzeć Rodziców w pokonywaniu trudnych sytuacji?
Wsparciem dla rodziców będą informacje zwrotne o zachowaniu dziecka w szkole, o jego
trudnościach adaptacyjnych, o przyczynach trudności edukacyjnych.
Obecnie oczekują zrezygnowania z wszelkiego rodzaju prac sprawdzających wiedzę uczniów
(ok.30%).Chcą mniej weryfikacji wiedzy w tym trudnym momencie.
Widzą potrzebę organizowania integracji i poczucia przynależności do społeczności szkolnej
(ok. 30 %).
Wskazana jest pomoc psychologa/pedagoga dla tych, którzy czują taką potrzebę i
organizowanie zajęć, szkoleń psychoedukacyjnych (organizacja czasu, metody szybkiej nauki
i zapamiętywania, radzenie sobie ze stresem, empatia, tolerancja ).
Przyjazne podejście nauczycieli do uczniów, wyrozumiałość, cierpliwość i otwarty dialog
z rodzicami, dzielenie się informacjami, to podstawowe prośby od rodziców.
5. Jakie szkolenia psychoedukacyjne dla Rodziców powinny być zorganizowane w
szkole?
Nie czuję takiej potrzeby (ok. 30% rodziców).
Budowania prawidłowych relacji z dzieckiem., Rozpoznania trudnych sytuacji w życiu
dziecka.
(Myśli samobójcze, samookaleczenia, niechęć do życia).
Porządnego doradztwa zawodowego, w tym międzynarodowego
Profilaktyki uzależnień (używki, komputer, telefon).
Poszerzania kompetencji wychowawczych

Wnioski
54% rodziców uważa, że ich dziecko obawia się powrotu do szkoły . Najczęściej
wskazywanym powodem tych obaw są: lęk przed weryfikacją ich wiedzy z okresu nauki
zdalnej, nadmiaru bodźców (hałasu) i kontaktu z rówieśnikami. Ważną przyczyną niepokoju
jest strach przed zarażeniem COVID-19. Dla wielu uczniów problemem jest nagła zmiana
rytmu dobowego i organizacji dnia.

Rodzice przede wszystkim oczekują pomocy w ponownym integrowaniu uczniów w klasach
i w szkole, w nawiązywaniu przez nich pozytywnych relacji rówieśniczych i z
nauczycielami.
Dobrym działaniem mogłoby być prowadzenie zajęć w grupach, tak by uczniowie poza
lekcjami, musieli nawiązywać kontakty i wspólnie np. wykonać zadania, projekty.
Około 30% rodziców uważa , że pomocne w reintegracji uczniów byłby wyjazdy 2-3 dniowe i
powrót do realizacji warsztatów wyjazdowych (Rogów, Wilno, Kraków, przedmiotowe
warsztaty edukacyjne).
Około 30% rodziców postuluje zaniechania sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych.
Uważają, że systematyczne ocenianie postępów w nauce, pomoże szybko określić sytuację
ucznia i pozwoli na szybkie uzupełnienie braków w wiedzy.
Rodzice dostrzegają potrzebę organizowania warsztatów psychoedukacyjnych w zakresie
uzależnień, przede wszystkim komputerowych.
Oczekują również wsparcia w wyborze przyszłej drogi życiowej, czyli doradztwa
zawodowego.
Podstawowymi prośbami rodziców są: przyjazne podejście nauczycieli do uczniów,
wyrozumiałość, cierpliwość i otwarty dialog z rodzicami oraz dzielenie się informacjami o
funkcjonowaniu ich dzieci w szkole.
Proponują zorganizowanie dla rodziców następujących szkoleń psychoedukacyjnych:
Budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem.
Poszerzanie kompetencji wychowawczych.
Rozpoznanie trudnych sytuacji w życiu dziecka (myśli samobójcze, samookaleczenia, niechęć
do życia).
Doradztwa zawodowego, w tym międzynarodowego.
Profilaktyki uzależnień (używki, komputer, telefon).
f) Analizy ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas I i II

,, Analiza wyników diagnozy zdrowia psychicznego i fizycznego młodzieży”
Łącznie badanych 309 uczniów.
Diagnozie podlegały obszary dotyczące:
- palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych:
prawie co piąty uczeń pali lub próbował palić wyroby tytoniowe. Przedział wieku, w którym
najczęściej dochodzi do pierwszego kontaktu z nikotyną to 15-16 lat. Większość uczniów palących
papierosy robi to sporadycznie ( nie częściej niż 5 dni w miesiącu). Bardzo popularne są wśród
uczniów papierosy elektroniczne. Korzysta lub korzystało z nich 19% ankietowanych.
- spożywania alkoholu:
Większość uczniów (nieznaczna 52% do 48%) miało już styczność z alkoholem. Przedział wieku,
w którym najczęściej dochodzi do pierwszego kontaktu z alkoholem to 15- 16 lat, choć niemal równie
duża część uczniów próbowała go po raz pierwszy między 14, a 15 rokiem życia. Ok 10% uczniów
spożywa alkohol częściej niż 5 razy w miesiącu.
- zażywania substancji psychoaktywnych:
Zdecydowana większość uczniów nigdy nie zażywała środków psychoaktywnych takich jak kokaina,
heroina, MDMA, metamfetamina, dopalacze (ok 95-96%). Stosunkowo dużą popularnością cieszy się
jednak marihuana, której próbowało blisko 14% uczniów. Najczęściej do pierwszego kontaktu z tym
środkiem psychoaktywnym dochodzi w przedziale wieku 15- 16 lat. Duża część uczniów po raz
pierwszy sięga po marihuanę także w wieku 17 lat bądź starszym. Ankietowani, którzy palili

marihuanę nie zażywają jej regularnie (najczęściej zaznaczane odpowiedzi dotyczyły ilości kontaktów
z tym środkiem 1 lub 2 razy w życiu i 3 do 9 razy w życiu).
- spędzania czasu wolnego z naciskiem na korzystanie z urządzeń multimedialnych.
Niemal 90% uczniów nie ogląda telewizji dłużej niż godzinę w ciągu przeciętnego dnia nauki (ponad
60% nie ogląda w ogóle telewizji). Uczniowie zdecydowanie częściej korzystają z innych urządzeń
multimedialnych takich jak komputer i smartphone. Aż 42% ankietowanych odpowiedziało, że
korzysta z nich dłużej niż 5 godzin w ciągu dnia.
Wnioski:
1. Papierosy lub inne wyroby zawierające nikotynę są po alkoholu najczęstszą używką, po którą
sięgają nasi uczniowie. Bardzo duży procent uczniów, którzy korzystających z papierosów
elektronicznych wskazuje na to, że stale należy podejmować działania profilaktyczne w tym
zakresie.
2. Uczniowie sięgają po alkohol znacznie chętniej i nieco wcześniej niż po papierosy. Mniej
więcej połowa ankietowanych przynajmniej raz w życiu już piła alkohol. Przedziały wieku, w
którym uczniowie próbują tej używki są bardzo różne (najczęściej jednak w przedziale 14-16
lat). Średnio co 4 uczeń trafiający do naszej szkoły ma już za sobą pierwsze kontakty z
alkoholem. Zajęcia o charakterze profilaktycznym powinny być nastawione na pokazanie
negatywnych skutków picia alkoholu i prowadzone tak aby trafiały zarówno do uczniów,
którzy są abstynentami jak i tych, którzy mają już za sobą pierwsze kontakty z alkoholem.
3. Działania profilaktyczne związane z zapobieganiem kontaktowi uczniów
z substancjami psychoaktywnymi powinny obejmować pakiet najczęściej spotykanych
substancji tego typu takich jak: marihuana, kokaina, heroina, MDMA, kodeina, dopalacze.
W związku z tym w dalszym ciągu należy realizować działania profilaktyczne w tym
zakresie jak również pokazywać uczniom konstruktywne sposoby na rozładowywanie emocji
w tym rdzenie sobie ze stresem.
4

Młodzi ludzie praktycznie nie oglądają już telewizji. Znacznie ciekawszy i dający więcej
możliwości jest dla nich internet. To tam spędzają swój wolny czas. Działania profilaktyczne
powinny uwzględniać ten trend i być prowadzone w sposób ciekawy, który pokazuje realne
zagrożenia dotyczące m.in. zjawiska uzależnienia od internetu, ale i cyberprzemocy.

Jakkolwiek bardzo niewielu uczniów naszej szkoły sięga po używki, skłonność do
eksperymentowania, i przekraczania granic jest wpisana w okres rozwoju (adolescencji)
w którym nasi uczniowie się znajdują.
Nie należy więc zaniedbywać tematyki uzależnień od używek i ich szkodliwości, także ze
względów prewencyjnych.
Dlatego zasadnym jest kontynuowanie możliwie różnorodnych działań mających na celu
uświadomienie niebezpieczeństwa zażywania nikotyny, alkoholu oraz narkotyków.
Szczególnie wartym zatrzymania zdaje się być temat uzależnień od urządzeń elektronicznych.
Warto też zwrócić uwagę na zagrożenia z tym związane m.in. cyberprzemoc, konsekwencje
prawne wynikające ze złych zachowań w sieci, konsekwencje psychologiczne związane
z nadmiernym skupieniem się na wirtualnej rzeczywistości, potrzebie nieustannego bycia
docenionym w mediach społecznościowych, porównywania się z innymi.
Pomocnym w tym zakresie wydawałoby się także promowanie i motywowanie do aktywnego
spędzania wolnego czasu poprzez organizowanie wyjść i możliwości uczestniczenia np.
w dodatkowych zajęciach sportowych, projektach grupowych, wycieczkach.

Wobec uzyskanej diagnozy potrzeb szkolni psycholodzy i pedagodzy zmodyfikowali swoje
dotychczasowe działania do aktualnej sytuacji i bieżących potrzeb uczniów. Uwzględnili czas
pandemii, zdalne nauczanie i wynikające z tego trudności.
1. Działania podejmowane w ramach opieki psychologiczno - pedagogicznej

 sporządzenie wykazu uczniów kwalifikujących się do udzielania im pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
 gromadzenie dokumentacji uczniów którym udzielania jest pomoc psychologiczno –
pedagogiczna (opinie, rejestr, Plany pomocy psychologiczno – pedagogicznej, IPET)
 udzielanie porad i konsultacji uczniom , którzy wymagają wsparcia i pomocy ze
względu na trudności emocjonalne, psychiczne, zaburzenia w zachowaniu










utrzymywanie kontaktów w postaci rozmów telefonicznych na MT, wiadomości na librusie,
utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami uczniów, których dzieci są w bieżącej opiece
psychologiczno – pedagogicznej,
przekazywanie nauczycielom informacji o uczniach wobec wymagających
zindywidualizowanego podejścia i dostosowania from pracy,
uczestniczenie w posiedzeniach Zespołów przedmiotowych w sprawie omówienia IPET dla
uczniów posiadających Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego,
przygotowanie dostosowań form i warunków egzaminu maturalnego,
przygotowanie planów pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
przygotowanie Indywidualnych Planów Edukacyjno Terapeutycznych (IPET)
prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
praca w szkolnym Zespole Kryzysowym

*W związku ze śmiercią samobójczą ucznia, szkolni psycholodzy i pedagodzy powołani zostali do
pracy w Szkolnym Zespole Kryzysowym podejmując działania interwencyjne wobec:
-uczniów klasy III c,
- wychowawcy klasyIIIc,
- rodziców uczniów klasy III c,
- uczniów pozostałych klas,
- nauczycieli,
- rodziców uczniów pozostałych klas, zgodnie z procedurami przewidzianymi w zaistniałej sytuacji.
Zespół aktywnie współpracował z Interwentami Kryzysowymi z listy Biura Edukacji.

2. Udzielanie bieżącego wsparcia uczniom, nauczycielom i rodzicom poprzez:
- pomoc wychowawcom w opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno
- terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
- pomoc wychowawcom w opracowaniu planów pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów: z problemami zdrowotnymi , z niepowodzeniami
szkolnymi,
- konsultacje i porady w bieżących sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
- kierowanie do poradni specjalistycznych w celu pogłębienia diagnozy,
- organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej (dla 2 uczennic) w formie
nauczania indywidualnego.
3. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad
i konsultacji;
a) rozmowy telefoniczne,

b) komunikacja na teamsach, ZOOMie,
c) wiadomości na librusie,
d) korespondencja mailowa,
e) bezpośrednie kontakty (spotkania w szkole),
f) uczestniczenie w dniach otwartych i zebraniach,
g) uczestniczenie w posiedzeniach klasowych zespołów wychowawczych,
h) organizowanie spotkań ze specjalistami w formie zdalnej i stacjonarnej.

4. Utrzymywanie stałych kontaktów z uczniami :
a) rozmowy telefoniczne,
b) komunikacja na teamsach i ZOOMie
c) wiadomości na librusie,
d) korespondencja mailowa,
e) bezpośrednie kontakty (spotkania w szkole).
5. Udzielanie porad i konsultacji uczniom, którzy wymagają wsparcia i pomocy ze względu
na trudności emocjonalne, psychiczne, zaburzenia w zachowaniu; ( 40 uczniów).
6.Stałe czuwanie i udzielanie wsparcia uczniom klasy 3c .
7.Działania o charakterze wspierająco – motywującym skierowane do maturzystów.
8.Wspieranie i motywowanie uczniów, którzy mają trudności w nauce.
9. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wspierania i pomocy uczniom
ich rodzicom oraz Szkole;
a) PPP nr 9,
b) Stowarzyszeniem Aslan,
c) Ośrodkami Pomocy Społecznej
d) Wydziałem Oświaty dla dzielnicy Ochota,
e) Stowarzyszeniem IFMSA
XI. Konfrontacja zamierzonych celów programu z osiągnięciami
W roku szkolnym 2020/2021 wszyscy nauczyciele, wychowawcy oraz psycholodzy
i pedagodzy w szczególności wykazywali czujność wobec trudności jakich doświadczali ich
uczniowie.
Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele objęci byli stałą opieką psychologiczno –
pedagogiczną. Na stronie szkoły oraz w dzienniku Librus dostępne były adresy placówek do

których wszyscy klienci szkoły mogli zwrócić się by uzyskać fachową pomoc i wsparcie.
Wszystkie problemy były niezwłocznie rozwiązywane.
XII. Raport
Priorytetem działań w roku szklonym 2020/2021 była dbałość o kondycję psychiczną
uczniów w czasie pandemii i wynikającego z tego faktu zdalnego nauczania.
Nasze działania miały na celu przede wszystkim minimalizowanie negatywnych
konsekwencji czasu izolacji.
Nauka zdalna oraz brak/ograniczenie kontaktów rówieśniczych dla wielu uczniów była
dużym wyzwaniem. Młodzież skarżyła się na ogólne złe samopoczucie, podwyższony poziom
stresu, doświadczanie negatywnych emocji, lęku, niezadowolenia, frustracji, bezradności.
W pierwszych tygodniach nauki skupiliśmy się na poznaniu uczniów klas I, ich potrzeb,
trudności i oczekiwań. Szkolni specjaliści z udziałem wychowawców przeprowadzili zajęcia
integracyjne. Mieliśmy świadomość, że te działania są istotne w procesie tworzenia klimatu
i więzi rówieśniczych w bardzo krótkim czasie.
Dokonano analizy potrzeb uczniów klas II i III. W efekcie wyodrębniono następujące
obszary:
 relacji społecznych
 odporności psychicznej uczniów
 wyrównywania zaległości edukacyjnych
Wobec powyższego Zespół psychologiczno – pedagogiczny podejmował następujące
działania:
- udzielanie porad i konsultacji uczniom , którzy wymagają wsparcia i pomocy ze względu
na trudności emocjonalne, psychiczne, zaburzenia w zachowaniu
- utrzymywanie kontaktów z uczniami wymagającymi stałego wsparcia w postaci rozmów
telefonicznych na MT, wiadomości na librusie,
- utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami uczniów, których dzieci były w bieżącej
opiece

psychologiczno – pedagogicznej,

- przekazywanie nauczycielom informacji o uczniach wobec wymagających
zindywidualizowanego podejścia i dostosowania form pracy,
- uczestniczenie w posiedzeniach Zespołów przedmiotowych w sprawie omówienia IPET dla
uczniów posiadających Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego,
- przygotowanie dostosowań form i warunków egzaminu maturalnego,
- przygotowanie planów pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- przygotowanie Indywidualnych Planów Edukacyjno Terapeutycznych (IPET)
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

Uczniom, którzy zgłosili się bądź zostali zgłoszeni przez nauczycieli/rodziców zostało
udzielone wsparcie. Gdy w naszej ocenie rozpoznany problem był poważniejszy- wymagał

pomocy zewnętrznej (np. psychoterapii, wizyty u psychiatry, powiadomienia rodziców itp.)
uczeń dostawał wskazówki postępowania i adresy miejsc do których powinien się zgłosić.
Ponadto, uczniowie, rodzice i nauczyciele otrzymywali na bieżąco informacje
o możliwościach korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach poza
szkołą.
* Uczniowie którym udzielono porady/konsultacji objęci są stałą uwagą specjalistów.
Ponadto psycholodzy i pedagodzy szkolni na podstawie obserwacji, rozmów
z uczniami, nauczycielami , rodzicami oraz analizy dokumentacji ( opinie, orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia
lekarskie) dokonywali na bieżąco analizy potrzeb uczniów i na tej podstawie udzielali
pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Równolegle z ww działaniami organizowane były zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne
dla młodzieży prowadzone przez szkolnych psychologów i pedagogów oraz specjalistów
spoza szkoły. Ich zakres tematyczny był dopasowany do aktualnych potrzeb uczniów, które
wynikały z sytuacji pandemicznej.
- zajęcia prowadzone przez specjalistów spoza szkoły:

Lp.

Nazwa programu

Realizator

1.

Zaburzenia odżywiania

2.

Zdrowe odżywianie - dieta

Międzynarodowe Stowarzyszenie klasy II 3
Studentów Medycyny IFMSA
klasy II4
Międzynarodowe Stowarzyszenie klasy III
Studentów Medycyny IFMSA

3.

Psychiatria też dla ludzi

Międzynarodowe Stowarzyszenie klasy I i II
Studentów Medycyny IFMSA

4.

Przeciwdziałanie depresji
i samobójstwom
Egzamin dojrzałości
w czasie pandemii
Przeciwdziałanie depresji
i samobójstwom
Program profilaktyczny
Epsilon

dr Tytus Koweszko

klasy III

dr Tytus Koweszko

klasy III

Psycholog Aleksandra Zalewska
SPZZLO Warszawa Ochota
Centrum Edukacji i Profilaktyki
Epsilon

4 klasy II

Warsztaty konstruktywnych
zachowań

MDK ,, Ochota”

Klasa 2b3

5.
6.
7.

8.

Odbiorca

klasy;1A
1B,1C)

- zajęcia prowadzone przez szkolnych specjalistów:
,, Stres pod kontrolą – techniki relaksacyjne „ – klasy 3A, 3C,3E
,, Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdzie znaleźć pomoc” – klasy IC ,3B
,, Zarządzanie czasem i organizacja pracy( higiena pracy, profilaktyka zdrowia
psychicznego – zachowanie równowagi między pracą a odpoczynkiem, zapobieganie
sytuacjom stresującym” klasy; 1E,1C,1D,1F,1G,1A,1B,2A3
,, Bądź menagerem swojej drogi zawodowe – czyli o tym kim jestem , kim chcę
być”- klasy 3D, 3G, 3F
*Istotnym czynnikiem nad którym należy pracować w celu poprawy samopoczucia uczniów
jest potrzeba realizacji przyjaznego podejścia nauczycieli wobec uczniów, opartego na
wzajemnym szacunku i wyrozumiałości.
XIII. Modyfikacja programu
Z przeprowadzonej analizy potrzeb uczniów wynika, że od roku panująca pandemia,
a co za tym idzie izolacja - brak kontaktów w tym, kontaktów rówieśniczych spowodował
spadek wydolności psychicznej uczniów. Wzrosła liczba uczniów, którzy objęci zostali
pomocą psychologiczno – pedagogiczną z powodu objawów depresyjnych oraz reakcji
lekowych. Dla wielu realizacja nauczania zdalnego stanowiła duże wyzwanie i stres.
Reasumując czas pandemii pogłębił trudności naszych uczniów w radzeniu sobie ze stanami
emocjonalnymi.
Wobec powyższego zachodzi potrzeba opracowania Szkolnego systemu wsparcia
zdrowia psychicznego młodzieży w pandemii, który będzie odpowiadał potrzebom uczniów
XIV LO im. S. Staszica w procesie powrotu do równowagi w obszarze zdrowia psychicznego.

Szkolny system wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży w pandemii
W odpowiedzi na potrzeby uczniów zaistniała konieczność wprowadzenia Szkolnego Systemu
Wsparcia, którego głównymi celami będzie:
1. wzrost świadomości społeczności szkolnej na temat znaczenia zdrowia psychicznego dla
rozwoju ucznia (destygmatyzacja tematyki zdrowia psychicznego),
2. stworzenie w szkole klimatu wspierającego zdrowie psychiczne młodych osób,
3. wzrost wiedzy wszystkich członków społeczności szkolnej na temat możliwości zadbania
o swoje zdrowie psychiczne (w formie instytucjonalnej i terapeutycznej) oraz tego, gdzie
można się zwrócić o pomoc w przypadku dostrzeżenia u siebie lub u kogoś objawów
zagrażających zdrowiu psychicznemu,
4. wzrost świadomości na temat zagrożeń i problemów zdrowia psychicznego doświadczanych
przez uczniów i uczennice oraz ich środowisko rodzinne,
5. zapewnienie młodzieży doświadczającej problemów możliwości uzyskania profesjonalnego
wsparcia oraz zapobieżenie dalszej eskalacji trudności.
Sposoby realizacji Szkolnego Systemu Wsparcia:
Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w zakresie:
1. rozwijania kompetencji miękkich jako sposobu na ochronę zdrowia psychicznego i poprawę
dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, w tym umiejętności komunikacji społecznej
i wewnętrznej,
2. promowania wiedzy i umiejętności na temat korzystania z nowych technologii
komunikowania tak, by utrzymywać zdrowie psychiczne oraz przeciwdziałanie inicjacji w
zakresie różnych zachowań ryzykownych dla zdrowia psychicznego poprzez dostarczenie
odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników
ryzyka,
3. promowania wiedzy i umiejętności na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które
mogłyby prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego,
4. wspierania rozwoju duchowego młodzieży jako sposobu na zachowanie dobrostanu
psychicznego i radzenie sobie w obliczu dylematów.
Aby efektywnie wspierać zdrowie psychiczne uczniów i przeciwdziałać jego zagrożeniom
wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy powinni zaangażować się w realizację
Szkolnego Systemu Wsparcia by uzyskać efekty podejmowanych działań
Istotnym aspektem Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia Psychicznego Młodzieży po pandemii
jest aktywne włączanie rodziców w proces nabywania kompetencji rodzicielskich. Budowania
w rodzicach idei świadomego i uważnego rodzicielstwa, które z jednej strony opiera się na wiedzy
(dotyczącej rozwoju dziecka, a także psychologicznych konsekwencji popełnianych błędów
wychowawczych), a z drugiej na zaufaniu własnej intuicji i uważnym wsłuchiwaniu się w potrzeby
dziecka by mogli być realnym wsparciem dla swoich dzieci. Istotne jest aby wyposażyć rodziców
w wiedzę dotyczącą rozwoju emocjonalnego zdolnego dziecka w kontekście jego prawidłowego
rozwoju, budowania indywidualnej tożsamości, poczucia podmiotowości i sprawstwa.

Działania podejmowane przez wychowawców i nauczycieli w ramach realizacji Szkolnego
Systemu Wsparcia:
 integracja i reintegracja zespołów klasowych,
 okazywanie zrozumienia uczniom,
 życzliwe podejście wobec trudności ucznia,
 dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia,
 wykazywanie czujności wobec wszelkich zmian w zachowaniu uczniów,
 informowanie szkolnych specjalistów i rodziców uczniów o swoich spostrzeżeniach,
obserwacjach dotyczących zmian w funkcjonowaniu ucznia
 podejmowanie na godzinach wychowawczych tematyki z zakresu profilaktyki zdrowia
psychicznego według harmonogramu działań profilaktycznych, który uwzględnia zadania
Szkolnego Systemu Wsparcia.
Działania podejmowane przez szkolnych specjalistów w ramach realizacji Szkolnego Systemu
Wsparcia:


Prowadzenie zajęcia psychoedukacyjnych

Metody prowadzenia zajęć:
- mini wykład
- warsztaty
Czas trwania – 2 godziny lekcyjne

Klasy I
,, Rozwijanie kompetencji miękkich jako formy wzmacniania zdrowia psychicznego”
 budowanie relacji
 komunikacja ( werbalna, niewerbalna)
 kształtowanie umiejętności rozpoznawania w sobie różnych stanów emocjonalnych
Klasy II
,, Samoświadomość jako czynnik chroniący”
 poznanie siebie czyli:
- mocne strony,
- słabe strony,
- umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich źródeł,
- poszukiwanie własnych zainteresowań
Klasy III
,, Budowanie umiejętności i strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach”
 sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach ( stres w tym stres egzaminacyjny, zmiany
w życiu, porażki, trudne decyzje, leki)
 techniki relaksacyjne ( oddechowe, uniwersalne, indywidualne)
 poszukiwanie pomocy – kształtowanie otwartości i gotowości na korzystanie ze wsparcia i
pomocy specjalistów.
 źródła pomocy

Działania podejmowane przez specjalistów z zewnątrz w ramach realizacji Szkolnego Systemu
Wsparcia:


Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych

Klasy

Program profilaktyczny

Wykonawca

Czas trwania

Klasy I

,, Psychiatria też dla ludzi”
program edukacji rówieśniczej dotyczący fizjologii
stresu, profilaktyki zaburzeń psychicznych
i wykluczenia społecznego osób chorych
psychicznie

Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Studentów
IMFSA

45minut

Klasy II

,, Zapobieganie depresji
u młodzieży”
Pierwszy blok dotyczy:
- czym tak na prawdę jest depresja,
- mity związane z tym tematem, jakie są jej
objawy,
- kryteria, które wskazują na jej obecność,
- jak rozmawiać z osobą z podejrzeniem
depresji,
- depresja wśród młodzieży i dzieci,
-jak pracuje mózg podczas tej
choroby
- co pozwala lepiej zrozumieć co dzieje się
z osobą chorą. -gdzie szukać pomocy.

Uzdrowisko
KonstancinZdrój
1,5 godziny

Drugi blok dotyczy:
-skali samobójstw, sygnałów, które mogą
wskazywać na myśli samobójcze, poruszany jest
temat motywów takich zachowań,
- obalenie mitów w owym temacie,
- gdzie szukać pomocy.

Klasy III3,
Klasy III4

,, Zaburzenia depresyjne u młodzieży”
Jak radzić sobie z frustracją i presją? Czy mogę być
perfekcyjny?
Jak stres wpływa na organizm i jak sobie z nim
radzić?
Czy rodzic i nauczyciel są przeciwko mnie? Czy
mogą zrozumieć i pomóc?
Czym jest depresja, jak ją odróżnić od złego
nastroju czy zaburzeń lękowych?
Czy depresja ma tylko jedno oblicze?
Na czym polega samoakceptacja i jak wpływa na
zdrowie psychiczne?
Jak rozmawiać z rodzicami, gdy czujemy, że dzieje

1godzina

Centrum Terapii
Dialog
2godziny

się z nami coś złego a oni nie chcą słuchać?
Na czym polega profesjonalna pomoc
terapeutyczna?
Gdzie można szukać tej pomocy?
Jak radzić sobie z bezsilnością?
Jak rozpoznać kryzys psychiczny u innego ucznia?
W jaki sposób pomóc i do kogo się zwrócić?

Klasy III 3

,,Porozmawiajmy o stresie”
1.Zrozumienie specyfiki reakcji stresowej
2.Łagodzenie stresu poprzez kontrolę ciała migdało
watego
3.Wykorzystanie technik uważności (ang. mindfuln
ess)
4.Rozwijanie elastyczności poznawczej dzięki korz
e przedczołowej
5.Wzbudzanie życzliwości wobec siebie i
przeciwdziałanie wewnętrznej krytyce
6.Rozpoznawanie pułapek myślowych
7.Pozytywne nastawienie do sytuacji stresowej

Dr Tytus
Koweszko

2 godziny

Ponadto przewidziana jest prelekcja dla rodziców uczniów klas III podczas której poruszone
zostaną następujące tematy:
Skąd wiedzieć, że coś złego dzieje się z moim dzieckiem? Na co zwracać uwagę?
Niewygodne tematy: depresja, lęk, autoagresja i agresja, śmierć. Czy warto się ich obawiać?
Dlaczego moje dziecko krzywdzi się lub pragnie śmierci? Czy choruje psychicznie? Czy jestem złym
rodzicem?
Czy depresję można wybić dziecku z głowy? Czy rozwiązaniem jest unikanie tematu, tłumaczenie
i dawanie rad, a może próba zrozumienia?
Co zrobić kiedy dziecko odrzuca ofertę pomocy, a kryzys się pogłębia?
Gdzie szukać pomocy?

Zakończenie

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do uczniów, nauczycieli
i rodziców. SPWP jest realizowany przez nauczycieli, wychowawców, zespół pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych szkoły, RR, SU.
Program stanowi załącznik do Statutu Szkoły oraz jest podstawą do tworzenia planów
wychowawczo-profilaktycznych klas.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny przyjęto do realizacji na
podstawie uchwały Rady Rodziców z dnia 27.09.2021r.

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych w roku szkolnym 2021/2022
uwzględniający realizację zadań Szkolnego Systemu Wsparcia

Klasa

Klasy 1

Obszar

Zdrowie

Temat

Termin
realizacji

Odpowiedzialni

Zasady
bezpieczeństwa
w czasie pandemii

Wrzesień
2021

Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

„Psychiatria też dla
ludzi”

II semestr

Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Studentów
IMFSA

Październik
2021

Wychowawca klas

Listopad
2021

Wychowawca
klas, Nauczyciel
wychowania
fizycznego

I i II semestr

Specjaliści

II semestr

Wychowawcy klas
Specjaliści

Jak się efektywnie
uczyć się by
umiejętnie
wykorzystywać swój
potencjał ( mocne
strony)

Symptomy
zagrożenia zdrowia
fizycznego w
kontekście
odżywiania,
aktywności
fizycznej,
racjonalnego trybu
życia.

,, Rozwijanie
kompetencji
miękkich jako formy
wzmacniania
zdrowia
psychicznego”

Właściwe
rozpoznawanie

i zaspakajanie
potrzeb
emocjonalnych jako
fundamenty zdrowia
psychicznego.

Zachowania
ryzykowne –
problematyka
uzależnień.
„Palenie tytoniu/
e-papierosów a
zdrowie”

Marzec 2022

Wychowawcy

Zajęcia integracyjne
– budowanie
bezpiecznego
środowiska,
zapobieganie
wykluczeniom
społecznym

Wrzesień
2021

Wychowawca
Specjaliści

Październik
2021

Wychowawcy
Nauczyciele
języka polskiego

Budowanie zespołu„Team Building”

II semestr

MDK „Ochota”

Efektywna
komunikacja.
Rozwijanie
kompetencji
komunikacyjnych
oraz
umiejętności
współpracy.

Styczeń 2022

Wychowawca
Specjaliści

II semestr

Wychowawca

Relacje

Światowy Dzień
Zdrowia
Psychicznego
(10 października)
„Wrażliwi na ludzi”
Stygmatyzacja
języka

Kultura

Budowanie
kompetencji

społecznych.
Bezpieczne
funkcjonowanie w
zmieniającej się
rzeczywistości.

Bezpieczeństwo

Obowiązki szkolne
ucznia ze
szczególnym
uwzględnieniem
systematycznego
uczęszczania do
szkoły

Uznanie i
cierpliwość dla
różnic. Tolerancja
jako jeden z filarów
życia społecznego.
Wyjście poza JA rozwijanie otwartej
postawy na świat i
innych ludzi
(poczucie
odpowiedzialności
społecznej oraz
świadomości
ekologicznej)

Wrzesień
2021

Wychowawca

Marzec 2021

Wychowawca

Czerwiec
2021

Wychowawca ,
Nauczyciel
biologii

Tożsamość narodowa Listopad
- czym jest dla mnie? 2021

Wychowawca

Odpowiedzialność
prawna nieletnich”
program
profilaktyczny

2021/2022

Straż Miejska,

Człowiek wśród
nowoczesnych

Luty 2022

Wychowawca,
Nauczyciel

technologii – jak
mądrze, świadomie i
bezpiecznie z nich
korzystać

informatyki

Moje działanie, Moje Kwiecień
decyzje – analiza,
2022
konsekwencje,
alternatywy

Wychowawca

Maj 2022

Wychowawca

Zachowanie
bezpieczeństwa na
drodze.
Pierwsza pomoc.
Klasa

Obszar

Klasy 2

Zdrowie

Temat

Termin
realizacji

Odpowiedzialni

Zasady bezpieczeństwa
w czasie pandemii

Wrzesień
2021

Dyrektor
Wychowawca

Umiejętne gospodarowanie
własnym czasem - znaczenie
odpoczynku i snu

Październik
2021

Wychowawca

Jak oswoić stres?

Październik
2021

Wychowawca

,, Samoświadomość jako
czynnik chroniący”
Rozwój osobisty: Poznaj
siebie.

I i II semestr

Specjaliści

Nie tylko zadanka. Aktywny
styl życia i zdrowe żywienie
jako sposób dbania o
sprawność umysłową i
intelektualną.

Grudzień
2021

Wychowawca

„Zapobieganie depresji u
młodzieży”

II semestr

Uzdrowisko
Konstancin- Zdrój

Specjaliści

Relacje

Kultura

Bezpieczeństwo i podstawy
pierwszej pomocy

Maj 2022

Specjaliści
Nauczyciel EDB

Postawa koleżeńska – co to
oznacza? (integracja)

Wrzesień
2021

Wychowawca

Odbudowywanie kompetencji I semestr
relacyjnych i
komunikacyjnych podczas
trwania pandemii
( reintegracja)

Wychowawcy
Specjaliści

Światowy Dzień Zdrowia
Psychicznego
(10 października)
„Wrażliwi na ludzi”
Stygmatyzacja języka

Październik
2021

Wychowawcy
Nauczyciele
języka polskiego

Nie to Nie. Asertywna
komunikacja

Listopad
2021

Wychowawca

Przemoc i jej różne oblicza

Marzec 2022

Wychowawca

Kreatywność,
przedsiębiorczość jak ich
używać?

Kwiecień
2022

Wychowawca

Radzenie sobie w sytuacjach
konfliktowych,
nauka negocjacji, mediacji i
współpracy w konflikcie

Czerwiec
2022

Wychowawca

Ściąganie - koleżeństwo czy

Styczeń 2022

Wychowawca

oszustwo

Bezpiecze
ństwo

Klasa

Po co nam normy i zasadyczy wolno je łamać? /
ściąganie, frekwencja
szkolna, prawa
autorskie……/

Luty 2022

Wychowawca

Kryzys klimatyczny jak
zachowywać się w jego
obliczu?

Wrzesień
2021

Wychowawca

Bezpieczny na drodze

Październik
2021

Wychowawca

Wartości narodowe – czym są
dla mnie, czemu służą?

Listopad
2021

Wychowawca

Środki psychoaktywne skutki zdrowotne, społeczne i
psychologiczne

Marzec 2022

Wychowawca

Manipulacja w świecie
mediów.
O istocie krytycznego
myślenia.

Kwiecień
2022

Wychowawca

Co wpływa na moje decyzje?
Kształtowanie świadomego i
racjonalnego podejmowania
decyzji

Maj 2022

Wychowawca

Mechanizmy uzależnienia od
aplikacji telefonicznych

Czerwiec
2022

Wychowawca

Obszar

Temat

Termin

Odpowiedzialni

realizacji

Klasy 3

Zdrowie

Relacje

Zasady
bezpieczeństwa
w czasie pandemii

Wrzesień 2021

Dyrektor
Wychowawca

Budowanie
II semestr
umiejętności i strategii
radzenia sobie w
trudnych sytuacjach.

Specjaliści

,, Zaburzenia
depresyjne u
młodzieży”

I semestr

Centrum Terapii
Dialog

Elastyczność i
odporność
emocjonalna

II semestr

Wychowawca

,,Porozmawiajmy o
stresie”

II semestr

Dr Tytus
Koweszko

Zdrowie i badania
profilaktyczne – ABC

Marzec 2021

Wychowawca

Mechanizm i skutki
uzależnienia

Grudzień 2021

Wychowawca

I semestr

Wychowawca

I semestr

Wychowawca
Specjaliści

Odbudowywanie
kompetencji
relacyjnych i
komunikacyjnych
podczas trwania
pandemii
( reintegracja)

Planowanie własnego
rozwoju i

podejmowanie decyzji
edukacyjnozawodowych
Niezależne myślenie
Wrzesień 2021
i przeciwstawianie się
naciskom grupy u
progu dorosłości

Światowy Dzień
Październik
Zdrowia Psychicznego 2021
(10 października)
„Wrażliwi na ludzi”
Stygmatyzacja języka

Kultura

Wykluczenie
społeczne i przemoc –
jak sobie z nimi
radzić?

Grudzień 2021

U progu dorosłości przygotowanie do
życia obywatelskiego,
samodzielności
i odpowiedzialności

Marzec 2022

Odpowiedzialność za
środowisko naturalne
w obliczu kryzysu
klimatycznego

Wrzesień 2021

Wywiązywanie się ze
swoich zobowiązań
wynikających z roli
społecznej i
zawodowej na
przykładzie dbania o
frekwencję w szkole.

Październik
2021

Czym są dla mnie
wartości uniwersalne?

Styczeń 2021

Wychowawca

Wychowawcy
Nauczyciele
języka polskiego

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Listopad 2021
Wychowawca

Wychowawca

Wielokulturowość w
codzienności

Październik
2021

Choroby
cywilizacyjne czynniki ryzyka,
czynniki chroniące

Luty 2022

Wychowawca

Bezpieczeństwo

Nadmierne
korzystanie z
Internetu, telefonu
komórkowego korzyści i straty

Wychowawca

Wychowawca
Marzec 2022

Nagłe
nieprzewidziane
sytuacje - jak się
zachować?

 Kolorem niebieskim zaznaczone zostały tematy lekcji wychowawczych w ramach
realizacji Szkolnego Systemu Wsparcia Zdrowia psychicznego uczniów.


*Dodatkowo w wybranych 2 klasach pierwszych, zostanie zrealizowany ,, Program profilaktyczny Epsilon”.

