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 VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ   

 

I. OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW (sfera intelektualna, społeczna, fizyczna) 

Zadania pracy wychowawczej Sposób realizacji/formy Adresaci Odpowiedzialni/realizatorzy Termin 

1. Dbałość o bezpieczeństwo 

uczniów, nauczycieli  

i pracowników  

 szkolny monitoring 

 dyżury nauczycieli 

 reagowanie na zachowania 

zagrażające bezpieczeństwu 

 przestrzeganie przepisów bhp 

w klasopracowniach, pracowniach 

zajęć praktycznych, 

 lekcje edukacji dla bezpieczeństwa 

- pierwsza pomoc 

 szkolenie na temat reagowania  

w sytuacjach nadzwyczajnych, 

opracowanie procedur 

bezpieczeństwa 

  ćwiczenia ewakuacyjne 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele 

i pracownicy 

szkoły 

 

ucz. kl. I 

 

RP i pracownicy 

 

wszyscy 

uczniowie, 

nauczyciele,  

pracownicy 

szkoły 

dyrektor/  

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa 

 

dyrektor 

 

dyrektor,  

cały rok 

 

 

 

 

wg planu 

nauczania 

 

XI 

 

wg odrębnych 

przepisów 
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I. OBSZAR BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW (sfera intelektualna, społeczna, fizyczna) 

Zadania pracy wychowawczej Sposób realizacji/formy Adresaci Odpowiedzialni/realizatorzy Termin 

2. Zapoznanie uczniów  

i rodziców z możliwością 

skorzystania z różnych form 

pomocy materialnej 

(bezpieczeństwo socjalne) 

 rozpoznanie potrzeb poprzez 

ankiety, rozmowy indywidualne 

 informowanie o możliwościach 

skorzystania z pomocy- spotkania z 

pedagogiem, informacje  

na stronie szkoły i facebooku 

 zebrania rodziców 

Wszyscy 

uczniowie 

rodzice 

pedagog 

wychowawcy 

przez cały rok 

3. Rozwijanie wiedzy nt. 

odpowiedzialności prawnej 

nieletnich za wykroczenia  

i czyny karalne  

 Spotkania z policją w ramach 

prewencji 

uczniowie klas I pedagog X-IXI 

4. Dbałość o bezpieczeństwo 

uczniów w ruchu drogowym  

 Lekcje wychowawcze 

 Apele 

 Spotkania z funkcjonariuszem 

ruchu drogowym 

wszyscy 

uczniowie 

ucz. pełnoletni 

wychowawcy 

dyrektor/pedagog 

wrzesień 

wg odrębnego 

harmonogramu 

5. Bezpieczeństwo w sieci.  Lekcje wychowawcze lub /i spotkanie 

z policją, warsztaty na temat 

świadomych i odpowiedzialnych 

wyborów w trakcie korzystania  

z zasobów dostępnych w Internecie, 

krytycznej analizy informacji, 

bezpiecznego poruszania się w sieci, 

 lekcje wychowawcze na temat 

cyberprzemocy  

wszyscy 

uczniowie 

wychowawcy/policja 

pedagog 

wg planu pracy 
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II OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO (sfera intelektualna, społeczna, emocjonalna, duchowa) 

 

Zadania pracy wychowawczej Sposób realizacji/ Adresaci Odpowiedzialni Terminy 
1. Adaptacja pierwszoklasistów  

i integracja uczniów  

w środowisku szkolnym.  

 wyjazdy integracyjne/zajęcia 

integracyjne 

 lekcje wychowawcze 

 spotkanie z pedagogiem szkolnym 

Uczniowie kl. I wychowawcy IX 

2. Kształtowanie przekonania  

o społecznym aspekcie bycia 

uczniem szkoły-zapoznanie 

uczniów i rodziców z organizacją 

pracy szkoły, statutem, szkolnym 

programem wych- prof., WSO, 

szkolnymi procedurami 

postępowania w sytuacjach 

trudnych i nadzwyczajnych 

 lekcje wychowawcze 

 apel 

 zebrania rodziców 

wszyscy uczniowie, 

rodzice, 

nauczyciele 

 

wychowawcy, 

dyrektor 

IX-X 

 

 

 

 

3. Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych 

stron, kształtowanie 

samoakceptacji, budowanie 

poczucia własnej  

 Godz. wych. służące samopoznaniu, 

 stwarzanie okazji do odnoszenia 

sukcesów na różnych płaszczyznach,  

 nagradzanie 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

wychowawcy 

Wszyscy uczący 
cały rok 

4. Kształtowanie aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy zawodowej 

oraz wymagań rynku pracy. 

Współpraca z Urzędem Pracy 

oraz innymi instytucjami w celu 

uzyskania informacji o sytuacji  

na lokalnym rynku pracy 

 spotkania lub/i warsztaty z zakresu 

poszukiwania pracy, analizy ofert, 

nauka wypełniania dokumentów 

związanych z podjęciem pracy 

zawodowej, przygotowanie  

do rozmowy kwalifikacyjnej  

przed podjęciem pracy 

Uczniowie 

ostatnich klas 

doradca zawodowy , 

nauczyciel 

przedsiębiorczości 

 

 

zgodnie  

z 

harmonogramem  

 

 

 

5. Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. Zwiększenie 

 analiza frekwencji uczniów, 

sporządzanie miesięcznych zestawień 

obecności w piątym dniu miesiąca 

następującego po okresie kontroli 

 

Uczniowie,  

 

 

 

 

wychowawca,  

 

 

na bieżąco 
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II OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO (sfera intelektualna, społeczna, emocjonalna, duchowa) 

 

Zadania pracy wychowawczej Sposób realizacji/ Adresaci Odpowiedzialni Terminy 
współpracy z rodzicami  

w zakresie kontroli obowiązku 

szkolnego. 

 systematyczne informowanie 

rodziców o absencji uczniów,  

 wywiadówki, indywidualne spotkania 

z rodzicami, 

 

 

rodzice/prawni 

opiekunowie 

 

 

pedagog szkolny, 

dyrektor 

 

zgodnie  

z harmonogramem 

zebrań, 

 wg potrzeb  

6. Wyposażenie uczniów w wiedzę 

na temat trudności i problemów 

okresu dorastania 

 Lekcje wdż, biologii,  

godz. wychowawcze 

 Spotkania z psychologiem 

Ucz. kl. I n-el wdż, biologii, 

wychowawcy 

Wg planu 

nauczania 

7. Uczenie umiejętności 

społecznych – porozumiewania 

się, współpracy w zespole, 

radzenia sobie w sytuacjach 

stresujących 

 Godz. wych. - „Trening umiejętności 

społecznych –komunikacja 

interpersonalna,  

 Wspólne organizowanie imprez 

okolicznościowych szkolnych  

i klasowych – uczenie 

odpowiedzialności za powierzone 

zadania 

Kl. I, II 

 

wychowawcy, 

n-el wdż 

Wg planu pracy  

z zespołem 

klasowym 

8. Uczenie respektowania norm 

społecznych 

 

 Wypracowanie przez uczniów norm 

klasowych, podpisanie  

i respektowanie kontraktu klasowego 

 Reagowanie nauczycieli  

i pracowników szkoły na wszelkie 

przejawy zachowań 

nieakceptowanych społecznie 

Klasy I 

 

 

Wszyscy 

uczniowie 

Wychowawcy 

pedagog szkolny, 

dyrektor 

IX 

 

 

Na bieżąco 

9. Doskonalenie kultury bycia.  Lekcje wychowawcze, 

 Treści programowe na różnych 

zajęciach lekcyjnych 

 własny przykład  

wszyscy uczniowie  Wszyscy uczący cały rok 
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II OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO (sfera intelektualna, społeczna, emocjonalna, duchowa) 

 

Zadania pracy wychowawczej Sposób realizacji/ Adresaci Odpowiedzialni Terminy 
10. Uczenie samorządności, 

demokracji i przedsiębiorczości 
 wybory do samorządu ucz. i praca  

w samorządzie oraz innych 

organizacjach na terenie szkoły, 

 udział przedstawicieli młodzieży  

w tworzeniu statutu, programu 

wychowawczo - prof. i inne  

wszyscy uczniowie wychowawcy 

opiekun samorządu 

szkolnego 

 

dyrekcja 

 

X 

 

 

 

Wg potrzeb 

11. Wzmacnianie poczucia 

tożsamości narodowej, 

przywiązania do historii i tradycji 

narodowych. Działania związane 

z miejscami ważnymi dla pamięci 

narodowej, formami 

upamiętniania postaci wydarzeń  

z przeszłości, najważniejszymi 

świętami narodowymi  

i symbolami państwowymi.  

 świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych, 

 lekcje wych. na temat patriotyzmu, 

 Galeria Wielkich Polaków, 

 Lekcje historii, j. polskiego, wos , 

 Sesje naukowe, 

 Wystawy tematyczne/historyczne, 

 Udział młodzieży w uroczystościach 

patriotycznych w szkole i w regionie, 

 Wycieczki edukacyjne 

Wszyscy 

uczniowie 

Dyrektor 

n-le j. polskiego  

i historii, 

wychowawcy, 

opiekun pocztu 

sztandarowego 

Wg kalendarza 

uroczystości 

12. Kształtowanie postaw 

obywatelskich poprzez tworzenie 

i kultywowanie tradycji 

szkolnych, regionalnych  

 Szkolne obchody KEN, 

 Ślubowanie klas I, 

 Andrzejki szkolne, 

 Mikołajki, 

 Wigilia dla osób starszych 

i samotnych, 

 Walentynki, 

 Dni Otwarte Szkoły, 

 Pożegnanie maturzystów 

Wszyscy 

uczniowie 

Dyrektor, 

nauczyciele wg 

przydziału 

dodatkowych 

obowiązków, 

wychowawcy 

Wg kalendarza 

uroczystości 

13. Uczestnictwo w kulturze – 

edukacja teatralna, filmowa, 

muzyczna i artystyczna 

 Lekcje wiedzy o kulturze, 

 Spektakle teatralne, 

 Zwiedzanie wystaw i wyjścia do kina, 

  

 

wszyscy uczniowie 
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II OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO (sfera intelektualna, społeczna, emocjonalna, duchowa) 

 

Zadania pracy wychowawczej Sposób realizacji/ Adresaci Odpowiedzialni Terminy 
 Spotkania z twórcami sztuki, ludźmi 

nauki i kultury 

 Udział w koncertach (ECMKP 

w Lusławicach), 

 Konkursy  

nauczyciele  

j. polskiego, wiedzy 

o kulturze 

wychowawcy 

Wg planu pracy 

zespół 

humanistycznego 

14. Przygotowanie i zachęcanie  

do podejmowania działań  

na rzecz środowiska szkolnego  

|i lokalnego, 

 Wolontariat na rzecz potrzebujących 

 Szkolne koło Caritas 

 Udział w akcjach charytatywnych 

 Szkolne koło PCK i HDK 

Chętni ucz, 

 samorząd szk. 

pedagog 

opiekun Szk. Koła 

Caritas, opiekun SU 

opiekun szk. koła 

PCK i HDK 

Cały rok 

15. Kształtowanie postawy szacunku 

dla środowiska przyrodniczego, 

w tym upowszechnia wiedzę  

o zasadach zrównoważonego 

rozwoju, motywowanie  

do działań na rzecz ochrony 

środowiska,  

 Lekcje biologii 

 Akcje ekologiczne np. zbiórki 

zużytych baterii, zakrętek i inne 

Wszyscy ucz. Nauczyciel biologii Wg planu 
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III. OBSZAR PROMOCJA ZDROWIA (sfera intelektualna, społeczna i fizyczna) 

Zadania pracy wychowawczej Sposób realizacji/formy Adresaci Odpowiedzialni Terminy 

1. Kształtowanie postaw 

prozdrowotnych uczniów, w tym 

wdrożenie ich do zachowań 

bezpiecznych dla zdrowia 

własnego i innych osób, 

 Lekcje wychowania fizycznego 

 zajęcia sportowe, pozalekcyjne 

 międzyszkolne zawody sportowe 

 lekcje wychowawcze 

wszyscy ucz. n-le wychowania 

fizycznego  

wychowawcy 

Cały rok 

2. Ugruntowanie wiedzy z zakresu 

prawidłowego odżywiania 

 lekcje biologii, 

 lekcje wychowawcze 

 spotkania ze specjalistami 

ucz. kl. 1 wychowawcy wg planu 

3. Wdrażanie do aktywności 

fizycznej 

 Lekcje wychowania fizycznego 

 zajęcia sportowe, pozalekcyjne 

 międzyszkolne zawody sportowe 

 

wszyscy ucz n-le wychowania 

fizycznego 

wychowawcy 

Cały rok 

4. Realizacja programów 

profilaktycznych w zakresie 

różnego rodzaju uzależnień  

 lekcje wdż z wykorzystaniem filmów 

edukacyjnych 

 spotkania ze specjalistami 

 teatr profilaktyczny 

 

 

wszyscy ucz. nauczyciel wdż, 

wychowawcy,  

pedagog 

 

 

 

cały rok 



 

8 
 

 

IV. OBSZAR WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH  

(sfera intelektualna, społeczna) 

1. Działania mające na celu 

zindywidualizowane 

wspomaganie rozwoju każdego 

ucznia, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości. 

 Powołanie zespołów ds. PPPP, 

Zapoznanie się uczących  

z  opiniami i orzeczeniami, 

 Rozpoznawanie potrzeb  

i możliwości uczniów, 

organizowanie pomocy  

 Udzielanie pomocy ucz. – różne 

formy np. zajęcia rew., zajęcia 

dydakt.-wyrów. konsultacje itp. 

Uczniowie o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

Dyrektor 

Koordynator PPP 

n-le członkowie 

zespołu PPP 

Cały rok 

2. Nauczanie dostosowane  

do możliwości 

psychofizycznych oraz tempa 

uczenia się uczniów  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

 

 Opracowywanie IPET 

 Współpraca w zespole PPP  

oraz z poradnią  

 Współpraca z rodzicami 

Uczniowie o 

specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

Dyrektor 

Koordynator PPP 

n-le członkowie 

zespołu PPP 

Cały rok 

3. Integracja uczniów  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych z rówieśnikami 

 Aktywny udział w życiu klasy, 

szkoły 

 Powierzanie zadań na miarę 

możliwości, dbanie doświadczanie 

sukcesu 

 Zajęcia wychowawcze na temat 

potrzeb i możliwości osób z ON  

Wszyscy ucz. wychowawcy Cały rok 
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VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac 

zespołu zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie w dniu 29.09.2017r . 

 

 


