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PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 

rok szkolny 2021/2022 
 

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy  programowej kształcenia 

ogólnego,  określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną 

diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.   

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje wszystkie działania i  treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie 

rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty  na indywidualnej osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron (wychowawcy, 

rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj.  do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia 

w czterech podstawowych sferach: fizycznej,  rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która  

oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej, która oznacza konstruktywne 

pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Program realizowany 

będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagoga, doradcy zawodowego, 

pielęgniarki szkolnej oraz pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.  
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Główne cele programu  

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja 

kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych 

ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia.  Podstawowym zadaniem 

realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu i  urzeczywistnianiu 

ich. 

Zgodnie z zaleceniami MEiN program realizuje zadania przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 i promującymi zdrowie. 

Obowiązujące akty prawne 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)  

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 

 Rozporządzenie MEN 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 
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 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 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  

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 

 Ustawa Karta Nauczyciela  

 Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia  

Program określa działania w wydzielonych obszarach: 

 a) działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej. 

b) działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia 

sobie ze stresem, eliminowaniem w środowisku lęku oraz poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym z nauką czy obawą 

przed porażką w grupie rówieśniczej  opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

c) działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej. 

 d) działaniach profilaktycznych wspierających  uczniów: 

*  w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne 

* którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

rozwój zachowań ryzykownych 
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* u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne 

sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”  

 

Działania wychowawcze Działania edukacyjne skierowane do całej 

społeczności szkolnej  

Formy działań profilaktycznych   

1.Wspomaganie uczniów w rozwoju 

ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej – kształtowanie postaw 

sprzyjających zdrowiu.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie nawyku dbania o własne 

zdrowie, estetykę własną i otoczenia. Utrzymanie 

higieny ciała i dbałość o schludny wygląd.  

 

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. 

Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – 

zajęcia z wychowawcą.   

 

3. Kształtowanie sprawności fizycznej  

i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania 

sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania 

dyscyplin sportowych.  

 

4. Udział uczniów w programie „Aktywny powrót 

do szkoły” – WF z AWF. 

 

Wspieranie ucznia w rozwoju i zdrowym stylu 

życia poprzez: 

- prowadzenie pogadanek na godzinach 

wychowawczych zgodnie z treściami 

uwzględnionymi w podstawie programowej   

- lekcje wychowania fizycznego, biologii, 

informatyki, WOS i Edukacji dla bezpieczeństwa   

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; - wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania 
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zdrowie swoje i innych.   

 

 

 

kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji 

i radzenia sobie ze stresem.  

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania 

decyzji.   

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania 

się na drogach i ulicach. 

4. Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS i 

HIV 

o własne zdrowie  

- spotkania ze specjalistami  

- gazetki ścienne i ulotki  

- udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach 

prozdrowotnych  

- spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem 

- akcje pobierania krwi 

-udział w kursie pierwszej pomocy 

organizowanym przez Ochotniczą Służbę 

Ratowniczą w Lęborku 

3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego 

odżywiania się, uświadamianie korzyści z 

aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.  

 

 

 

1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu 

życia.  

2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców 

konsumpcyjnych.  

3. Dbanie o rozwój wiedzy i umiejętności 

zawodowych nauczycieli o umiejętności 

dotyczące problematyki związanej z 

uzależnieniami.  

4. Nabywanie umiejętności opierania się 

naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności 

bycia asertywnym. 

5. Treningi  umiejętności odmawiania papierosa, 

alkoholu, dopalaczy itd.  

6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.  

7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z 

przedwczesnej inicjacji.  

-współpraca z instytucjami prowadzącymi 

profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania 

(otyłość, cukrzyca), 

- przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e- 

papierosa),  

-uzależnienia od alkoholu – propozycje spędzania 

wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez 

alkoholu,  

-uzależnienie od używek i dopalaczy –  

organizacja spotkań dla rodziców, uwrażliwienie 

na sygnały, które mogą niepokoić, 

-godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach 

-wskazanie miejsc, w których można uzyskać 

pomoc, 

- spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem, 

pedagogiem,  

-podejmowanie działań ograniczających 

zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy  

- konsultacje ze specjalistami 
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- filmy edukacyjne 

-udział uczniów w Festiwalu Profilaktycznym 

 

sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje” 

 

Działania wychowawcze  Działania edukacyjne skierowane do całej 

społeczności szkolnej  

Formy działań profilaktycznych   

1. Przygotowanie uczniów do aktywnego  

i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym 

oraz podejmowania działań na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego, w tym do podejmowania 

działań wolontariatu. 

1. Rozwijanie samorządności uczniów –nauka 

zasad demokracji.  

2. Pełnienie różnych ról społecznych.   

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: 

wyrażanie własnych opinii, przekonań i 

poglądów.  

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób 

znaczących i autorytetów. 

5. Współpraca ze Stowarzyszeniem EDUQ. 

6. Współpraca z Fundacją DKMS. 

- opieka nad samorządem uczniowskim  

- organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi  

i autorytetami 

-zajęcia współtworzone przez wolontariuszy 

pochodzących z różnych krajów europejskich 

- udział w Dniu Dawcy Szpiku 

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania   

w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania 

problemów, z zachowaniem zasad 

komunikowania się. 

1.Przestrzeganie zasad zdrowego 

współzawodnictwa. 

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców. 

3.Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. 

-spotkania z Policjantami – skutki prawne 

związane z występowaniem  różnych form agresji, 

w tym cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa  

-organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez 

integrujących środowisko szkolne 

3. Rozwijanie wrażliwości i poczucia 

odpowiedzialności za relacje międzyludzkie.   

1. Realizacja zajęć dydaktycznych  

z wychowawcą uczących zasad współżycia w 

- prowadzenie zajęć z zakresu prawa – poznanie 

praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, 
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grupie.   

2. Podejmowanie działań na rzecz innych 

uczniów, organizacji, podejmowanie działań w 

ramach wolontariatu.  

3. Organizowanie w ramach zespołów klasowych 

i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom 

mającym problemy z opanowaniem materiału.  

4. Organizacja zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i specjalistycznych.   

członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju  

-zajęcia warsztatowe z pedagogiem – rozwijanie 

empatii  

- prowadzenie szkolnego wolontariatu  

- prowadzenie dziennika elektronicznego 

 

 

 

 

sfera rozwoju psychicznego  – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura” 

 

Działania wychowawcze  Działania edukacyjne skierowane do całej 

społeczności szkolnej  

Formy działań profilaktycznych   

1. Budowanie systemu wartości – Integracja 

działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły i rodziców.  

1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie 

gotowości do uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania innych kultur i tradycji.  

2. Prowadzenie rozmów z uczniami  

o szkodliwości działania sekt i tzw. nowych 

ruchów religijnych.   

3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys. 
  

- działania realizowane podczas zajęć na lekcjach 

języka polskiego, WOS, geografii, informatyki 

- zajęcia z pedagogiem szkolnym 

- spotkania z autorytetami –  dostarczenie 

wzorców osobowych 

- zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty 

technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem 

- realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą  

- programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle 

teatralne 

- filmy edukacyjne i materiały   

- gazetki edukacyjne  
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- organizowanie indywidualnych kontaktów  

z pedagogiem, ze specjalistami  

- realizacja działań na lekcjach religii 

2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do 

wartości i norm oraz kultury zachowania.   

1. Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z 

wychowawcą – kształtowanie umiejętności 

odróżniania dobra od zła.   

2. Nauka dobrych manier.  

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez 

kontakt z dziełami literackimi,  

z wytworami kultury, z dziełami architektury i 

sztuk plastycznych należących do polskiego i 

europejskiego dziedzictwa kultury.   

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów 

- popularyzacja alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu.   

5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii 

narodu i dorobku narodowego.   

6. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie 

świadomości na temat zasad humanitaryzmu.   

7. Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie 

objawom dyskryminacji – dostosowanie 

warunków nauki, opieki i wychowania do 

potencjalnych obszarów dyskryminacji.  

8. Stworzenie warunków wyrównywania różnic 

językowych, kulturowych dla dzieci i młodzieży 

pochodzącej z innych krajów.  

- organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką np. 

do teatru, filharmonii, muzeów, wystaw 

artystycznych  

- realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, 

lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw 

społecznie akceptowanych  

- organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu 

z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci 

narodowej  

- organizowanie spotkań z pasjonatami  

i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów  

- tworzenie okazji do publicznego wypowiadania 

się  oraz nauka słuchania innych  

i szanowania poglądów – oglądanie debat 

parlamentarnych, prowadzenie debat na zajęciach 

organizowanych przez nauczycieli np. języku 

polskim, WOS-ie 

- organizacja konkursów, przedstawień 

uczniowskich  

- dokonanie diagnozy przyczyn i objawów 

dyskryminacji  

- realizacja lekcji wychowawczych  

- spotkania z przedstawicielami instytucji 

współpracujących ze szkołą 

- udział w Akcji Szlachetna Paczka 

- organizowanie kiermaszów i zbiórek, z których 
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dochód zasila akcje charytatywne 

 

profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo 

 

Działania wychowawcze  Działania edukacyjne skierowane do całej 

społeczności szkolnej  

Formy działań profilaktycznych   

1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa  

w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie 

właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia 

życia i zdrowia oraz w sytuacjach 

nadzwyczajnych w tym poprzez  zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki.  

1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – 

budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia 

na dyskusję.  

2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia 

rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw 

negocjacji i mediacji.  

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji 

świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.   

4. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat 

postępowania w sprawach nieletnich.  

5. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom 

seksualnym.    

6. Propagowanie wiedzy na temat środków 

uzależniających oraz prawnych i moralnych 

skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania 

środków psychoaktywnych. 

 

-  realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych 

na zajęciach z wychowania fizycznego 

(znajomość zasad bezpieczeństwa  podczas 

korzystania ze sprzętu sportowego, podczas 

pobytu nad wodą, w górach). 

- realizacja zajęć na lekcjach WOS –  poznanie 

instytucji, do których należy się zwrócić w 

przypadku występowania przemocy fizycznej lub 

psychicznej.  

- organizacja spotkań z Policjantem. 

- konsultacje z pedagogiem.  

- realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa – 

poznanie zasad ostrzegania ludności  

o zagrożeniach.   

- realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.  

- programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle 

teatralne. 

- filmy edukacyjne  i  materiały.   
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- gazetki edukacyjne 

2. Kształtowanie umiejętności korzystania  

z technologii informacyjno-komunikacyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne 

oraz niebezpieczeństwa wynikające z 

anonimowych kontaktów.  

2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych 

(wychowania fizycznego) i poruszania się po 

drogach. 

3. Bezpieczne korzystanie ze środków 

komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i 

zapobieganie sytuacjom problemowym.   

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do ochrony danych 

osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób 

poznanych w sieci. 

5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w 

tym na reklamę).  

6. Organizowanie spotkań dla rodziców – 

uświadamianie zagrożeń płynących z Internetu.   

- realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka 

polskiego.  

- rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na 

temat uzależnienia od Internetu.  

- zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, 

WOS – tematyka lekcji na temat zamieszczania i 

rozpowszechniania informacji  

w sieci. 

- udział w programie Erasmus+  

 

Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia COVID-19 regulują odrębne przepisy wewnątrzszkolne. 

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy zatwierdzono dnia 31 sierpnia 2021 r 


