
Progam wychowawczo-profilaktyczny w Zespole Szkół 
Ogólnokształcacych i Technicznych w Czeladzi

I. Obowiązujące akty prawne
II. Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki
III. Misja szkoły
IV. Model absolwenta szkoły
V. Zadania profilaktyczno- wychowawcze i formy realizacji
- Kształcenie Pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań
- Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych  
    kultur i tradycji
- Profilaktycza zagrożeń
- Gotowość do podjęcia dalszejk nauki i wyboru drogi życiwej
VI. Ewaluacja
VII. Ustalenia końcowe

I. ObowiązująceAkty prawne
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi
   zmianami)- art.54 ust2 pkt1
- Rozporzadzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. W sprawie warunków organizowania kształcenia,
   wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych (Dz.U. poz.1113)
- Rozporządznie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. W sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
 i placówkach systemu oświaty działaności wychowawczej , edukacyjnej, informacyjnej i 
 profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. z 2017 r. poz. 356). 
 - Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły
- Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

II. Najważniejsze cele wychowania i profilaktyki

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej
    i  regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami,
    beżpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się
   z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społecznościszkolnej i w grupie rówieśniczej.
   Kształtowanie postaw, respoktowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki,
   upowszechnienie czytelnictwa, zachowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się
   na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym..

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowtnych, umiejętności dokonywania



   wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu
   życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. Dostarczenie informacji na temat skutków
   zachowań ryzykownych.

5. Wspieranie w miarę posiadanych zasobów do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia 
 z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego,
 psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności,
   postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz
   kontynuacji nauki na dalszym etapie lub podjęcie pracy.

III. Wizja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

Głównym priorytetem pracy szkoły i jej misją jest wypracowanie takiego modelu działania, aby 

tworzyć środowisko wspierające uczenie się, zaspokajanie indywidualnych potrzeb intelektualnych 

i emocjonalnych uczniów i tworzenie warunków do szeroko pojętego rozwoju. Jesteśmy 

zobowiązani dać uczniowi nie tylko rzetelne przygotowanie edukacyjne, ale także pomóc odnaleźć 

się we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się, zróżnicowanym i pełnym wyzwań świecie, 

aby mógł być pełnowartościowym, świadomym stających przed nim wyzwań i szans, członkiem 

społeczeństwa globalnego. Szkoła kształtuje człowieka kierującego się normami moralnymi, 

dbającego o kulturę osobistą, szanującego tradycje. Bardzo ważne jest zatem, aby była to placówka 

dobrze zorganizowana, dająca uczniom i rodzicom poczucie bezpieczeństwa.

 Misja i model absolwenta Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

Jako szkoła chcemy przygotować naszych uczniów do aktywnego budowania swojej przyszłości 

oraz samodzielnego zdobywania przez nich wiedzy i dodatkowych umiejętności, nie tylko w szkole,

ale również po jej ukończeniu, oraz kształtować ludzi kierujących się zasadami i normami 

moralnymi, etycznymi, patriotycznymi. Chcemy podnosić efektywność kształcenia, kształcić 

specjalistów, wykwalifikowanych pracowników, którzy będą mogli konkurować na krajowym i 

zagranicznym rynku pracy. Pragniemy kształtować ludzi otwartych i nowoczesnych, dla których 

nowe technologie informacyjne nie będą stanowić problemu. Chcemy umacniać współpracę z 

rodzicami i środowiskiem lokalnym.

IV. Model absolwenta szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi jest szkołą, dla której nadrzędnym 

celem jest wykształcenie prawego, nowoczesnego, posiadającego odpowiednią wiedzę, 

tolerancyjnego młodego człowieka.



Absolwent naszej szkoły:

•    posiada wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie i podjęcie pracy,

•    potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce,

•    potrafi odnaleźć się na rynku pracy,

•    dba o własny rozwój,

•    jest przedsiębiorczy,

•   potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

•    potrafi uczyć się i pracować w zespole,

•    rozwiązuje indywidualnie problemy i podejmuje samodzielnie decyzje,

•    reprezentuje  światopogląd oparty o uniwersalne wartości,

•    zna i szanuje kulturę i historię własnego kraju,

•    szanuje godność własną i drugiego człowieka,

•    respektuje przyjęte normy życia społecznego i demokracji,

•    okazuje szacunek dla symboli narodowych i religijnych,

•    jest otwarty i tolerancyjny, 

•    jest aktywny społecznie,    

•    jest odpowiedzialny za siebie i innych,

•    ma poczucie własnej wartości i właściwą samoocenę, 

•    jest przygotowany do przyjmowania i przeżywania sukcesów i porażek,

•    potrafi świadomie i bezpiecznie korzystać z mediów, 

•    szanuje środowisko, w którym żyje, dbałość o czystość przyrody i jej zasoby,

•    jest przygotowany do założenia rodziny i wzięcia odpowiedzialności za wychowanie następnego

pokolenia.

V. Zadania Wychowawczo- Profilaktyczne

1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań



lp.

1.

2.

Zadania szkoły

Przygotowanie uczniów 
do świadomego, 
aktywnego uczestnictwa 
w zyciu społecznym

Dążenie do uzyskania 
wysokiegi poziomu 
kultury osobistej.

Cele

1. Rozwijanie samorządności 
uczniów. Uczenie demokracji.

2. Rozwijanie tolerancji wobec 
innych. Kształtowanie 
właściwych postaw w stosunku 
do osób niepełnosprawbych, 
starszych i odmiennych 
kulturowo

3. Poznanie i respektowanie 
praw i obowiązków ucznia

4. Rozwijanie zainteresowań 
uczniów, rozbudzanie pasji. 
Umiejetność prezentacji swoich
uzdolnień artstycznych

5. Udział uczniów w akcjach 
harytatywnych.
6. Utrzymywanie z grupą 
rówieśniczą, szkołą i rodziną.
7. Podtrzymywanie tradycji 
rodzinnych i szkolnych

1. Budowanie systemu wartości,
rozpoznawanie podstawowych 
wartości
2. Wdrażanie do uważnego 
słuchania, rozmawiania, 
zawierania kompromisów.
3. Egzakwowanie właściwego 
zachowania uczniów.
4. Zwracanie uwagi  na kulturę 
osobistą, w tym kulturę języka
5. Samoocena swojego 
zachowania oraz ocena kolegów
w zespole klasowym
6. Wybieranie właściwego 
sposobu rozwiazywania 

Formy i sposoby realizacji

Udział w pracach samorzadu 
klasowego i szkolnego. Udział 
uczniów w procesie planowania 
pracy klasy, szkoły
Reprezentowanie szkoły w 
czasie uroczystości lokalnych i 
szkolnych ( Festyn szkolny, Dni 
Otwarte)

Statut Szkoły. 
Regulaminy .procedury w 
trudnych sytuacjach szkolnych
Wycieczki przedmiotowe.
Uroczystości szkolne. Konkursy 
szkolne i międzyszkolne. 
Wyfścia do kina i teatru.

Wolontariat.
Góra grosza. WOŚP
Udział w uroczystościach 
klasowych i szkolnych:
-Pasowanie uczniów klas I
-Dzień Chłopaka
-Święto edukacji Narodowej
-Świeto Patrona Szkoły
-Andrzejki
-Wigilia
-Studniówka
-Dzień Dziecka
-Dni Otwarte Szkoły

Debaty szkolne, dyskusje na 
lekcach.
Pokazywanie wzorców 
osobowych, właściwych 
zachowń i postaw w literaturze, 
historii i współcześnie. 
Zachowania na lekcjach i  w 
czasie wolnym.
Punktowy system oceny 
zachowania.

Przeciwdziałania agresji- zajęcia 
profilaktyczne



3.

4.

5.

Promowanie  zdrowego 
stylu życia

Rozwijanie zachowań 
asrtywnych i 
empatycznych

Integracja działań 
wychowawczo- 
profilaktycznych szkoły i
rodziców

podstawowych problemów.
7. Promowanie uczniów za 
pracę na rzecz klasy, szkoły, 
środowiska.
8. Zatosowanie poznanej 
wiedzy w praktyce

1. Budowanie wzajemnego 
zaufania. Stymulowanie 
tolerancji na inność.
2. Dostarczanie wiedzy o 
dobrym i  zdrowym stylu życia. 
Jak uniknąć anoreksji lub 
bulimii
1.Ćwiczenia prawidłowych 
postaw i zachowań uczniów w 
grupie: uczeń umie uszanować 
zdanie innych oraz potrafi 
bronić zdania własnego, uczeń 
umie powiedzieć" nie" na 
niewłaściwe propozycje, 
dokonuje trafnego wyboru, 
potrafi dotrzymać tajemnicy 
zawodowej.

2.Przeciwdziałanie przejawom 
niedostosowania społecznego. 
Przekazywanie wiedzy na temat
szkodliwegi działania używek, 
narkotyków, również 
niewłaściwego oddziaływania 
nieodpowiedniego towarzystwa.

1. Zapoznanie rodziców z 
programem wychowawczo- 
profilaktycznym oraz z innymi 
aktami prawnymi szkoły.

2. Dokładne precyzowanie 
wymagań stawianych uczniom, 
dotyczacych pożądanych przez 
szkołę zachowań, króre 
zapewnią utrymanie ładu 
społecznego i bezpieczeństwa 
uczniów.

3. Kształtowanie umiejętności 
dokonywania wyboru 
dostępnych pomocy naukowych
i zasad korzystania z nich

Wyróżnienia , dyplomy i 
nagrody

Udział w projertach szkolnych

Zajęcia z wychowawcami i 
pedagogiem 
szkolnym.Rozwiązywanie na 
bieżąco problemów. 
Prelekcje na temat zdrowego 
odżywiania.

Stawianie uczniów w 
hipotetycznych sytuacjach 
wymagajach zajęcia określonego
stanowiska.
Praktyki zawodowej

Współpraca z PPP, Komendą 
Policji – zapraszanie na 
prelekcje.
Zajecia z wychowawcą.
Filmy edukacyjne.
Rozmowy z pedagogiem

Sptkania rodziców z 
wychowawcami i nauczycielami

Działania pracowników szkoły 
majace na celu bezpieczeństwo 
uczniów: dyżury nauczycieli, 
procedury reagowania w 
sytuacjach trudnych.

Bezpieczne wykorzystywanie 
internetu, korzystanie z sieci i 
portali społecznościowych



2.Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych 
kultur i tadycji.

Lp Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji uwagi

1. 

2. 

Kształtowanie 
poczucia 
przynależności do 
rodziny, grupy 
rówieśniczej i 
wspólnoty narodowej
oraz postay 
patriotycznej, miłosci
do ojczyzny, 
kultywowania 
tradycji.

Wprowadzenie w 
życie kulturalne 
szkoły wspólnoty 
lokalnej

1. Znajomość słów i melodi
hymnu narodowego. 
Szacunku dla godła i flagi 
państowej
2. Kulruralne zachowanie 
się w miejscach Pamięci 
Narodowej, w czasie 
uroczystości szkolnych.

3. Troska i pamiątka o 
patrona szkoły, sztandar.

4. Organizacja i aktywny 
udział w uroczystościach o 
charakterze rocznicowym i 
patriotycznym. Uroczyste 
obchody świąt narodowych 
i szkolnych.

1. Zdobywanie, pogłębianie
wiedzy o własnej 
miejscowości, regionie, 
kraju.
2. Wdrażanie uczniów i ich 
rodziców do aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
wspólnoty lokalnej, 
imprezach regionalnych. 
Organizowanie imprez  na 
rzecz szkoły i środowiska

Zajęcia z wychowawcami, 
uroczystości szkolne, zajęcia
pozalekcyjne

Uroczystość szkolna  07.11

Rozpoczęcie roku szkolnego
Rocznica Bitwy pod Bzurą
Wybuch II wojny światowej
Dzień Sybiraka
Odsłonięcie pomnika T. 
Kościuszki w Czeladzi
Święto Niepodległości 
Narodowej
Rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego
Rocznia wybuchu Powstania
Styczniowego
Narodowy Dzień Pamięci 
"Żołnierzy Wyklętych"
Święto 1.05,2.05,3.05
Zakończenie roku 
szkolnego.

Festyn szkolny
Dni Otwarte

3. Profilaktyka zagrożeń



LP Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji uwagi

1.

2.

3.

4. 

Szkoła zapewnia 
uczniom poczucie 
bezpieczeństwa 
fizycznego i 
psychicznego.

Uzależnienia, 
rozpoznawanie ich i 
zapobieganie

Zapobieganie 
zagrożeniom 
wynikajacym z 
negatywnego 
wpływu sekt, grup 
nieformalnych
Przeciwdziałanie 
niedostosowaniu 
społecznemu: 

1. Zapewnienie 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy ucznia.
2. Zapewnienie uczniom 
opieki i pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej
3. Przeciwdziałanie agresji.
4. Budowanie wysokiej 
samooceny.
5. Radzenie sobie z 
emocjami i uczuciami.
6. Dostarczanie wiedzy i 
rozwijanie umiejetności 
niezbednych do radzenia 
sobie z agresją i przemocą 
w środowisku szkolnym i 
pozaszkolnym ( sposoby 
przeciwdziałania).
7. Dostarczanie wiedzy na 
temat odpowiedzialności 
nieletnich za czyny karalne 
( kradzieże, rozboje, 
sięganie po narkotyki i 
alkohol)

1. Wprowadzenie norm 
sprzyjajacym zdrowemu 
stylowi życia bez substancji
psychoaktywnych
2. Dostarczenie 
podstawowych wiadomości 
o substancjach 
uzależniających, 
funkcjonowaniu rodziny z 
problemem alkoholowym i 
uzależnieniem od 
narkotyków.

1.Edukacja o subkulturach 
młodzieżowych.negatywny 
wpływ sekt.

2.Zapoznanie uczniów z 
Systemem oceniania 
zachowania wraz z karami 

Dyżury nauczycielskie.
Zapoznanie uczniów i 
rodziców z zasadami 
bezpieczeństwa 
obowiazującymi na terenie 
szkoły.
Realizowanie przez 
nauczycieli zaleceń w 
opiniach i orzeczeniach 
uczniów.
Współpraca z PPP.
Współpraca Z MOPS
Współpraca z kuratorami 
sądowymi
Wspólpraca z Policją

Zajecia z wychowawcą. 
Program profilaktyczny 
"Dziekuję – nie piję"
Prelekcje z lekarzami, 
przedstawicielami policji.

Zajęcia z wychowawcą , 
lekcje etyki, religii.

Statut szkoły. Współpraca z 
rodzicami



5.
 

ograniczenie 
zjawiska 
wagarowania wśród 
uczniów

Profilaktyka 
niepowodzeń 
szkolnych

za wagary.
3.Kontrola realizacji 
obowiązku szkolego i 
nauki.
4.Procedury skreślania z 
listy uczniów. Nagradzanie 
uczniów za najwyższą 
frekwencję na zajęciach 
szkolnych.

1.Analiza i diagnoza 
dokumentów uczniów klas I
(świadectwa i wyniki 
egzaminów).
2. Analizowanie 
niepowodzeń szkolnych. 
Organizowanie pomocy w 
nauce.
3. Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do 
mozliwości i potrzeb 
uczniów z dysfunkcjami i 
trudnościami w szkole

Indywidualne podejście 
nauczyciela do ucznia.

Zajęcia : Metody i techniki 
uczenia się." Jak radzić 
sobie ze stresem"

Analiza i stosowanie zaleceń
zawatrych w opiniach i 
orzeczeniach PPP. 

4. Gotowość do podjęcia dalszej drogi  nauki i wyboru drogi życiwej

Lp Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji

1. Rozwijanie 
pozytywnego 
myślenia o sobie, 
zdolności i 
zainteresowań. 
Przygotowanie do 
podjęcia dalszej 
nauki i wyboru drogi 
życiowej

1. Kształowanie poczucia 
własnej wartości. 
Odkrywanie swoich 
możliwości i rozwijamie 
zainteresowań.
2. Uczeń potrafi 
zaplanować dalszą drogę 
edukacji i dokonać wyboru 
jej realizacji.
3. Kształcenie umiejętności 
szukania pracy, poznania 
zawodów

Autoprezentacja.
 Przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej.

Współpraca z uczelniami 
wyższymi i pracodawcami
Udział młodzieży w Targach
Edukacyjnychy i Targach 
Pracy



VI. Ewaluacja

 W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. 
Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje 
wykorzystywane do modyfikacji samego programu ( jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację 
wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do dalszej
pracy na następny rok szkolny.
Narzędzia ewaluacji:
- ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań
- ankieta skierowana do rodziców, dotyczaca osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych dziecka
- ankieta skierowna do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji 
Programu wychowawczo- profilaktycznego i ewentualnej modyfikacji
- analiza dokumentów szkolnych
- obserwacje
- wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

VII. Ustalenia końcowe

Za realizację Programu Wychowawczo- profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy 
pracownicy szkoły. Dyrekror szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację 
poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani 
przez dyrektora szkoły.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny może być modyfikowany w trakcie realizacji.


