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Podstawy prawne 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny opracowany został zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami prawa 

1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września 
1991 r. 
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
3. Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie 
4. Prawo oświatowe 
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealne. 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego. 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół. 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach. 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem. 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.06.2020 w sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. 
5. Przepisy poza oświatowe: 
• Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
• Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. 
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 
6. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 
innowacyjności i kreatywności uczniów. 
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2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób 
dorosłych. 
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 
wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 
i respektowanie norm społecznych. 
 

I. WPROWADZENIE 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów 
oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym i profilaktycznym. Tworzy wspólną całość z programami nauczania liceum, 
technikum i szkoły branżowej, ukierunkowany jest na wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. 
Uwzględnia kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/22 oraz  wytyczne do pracy 
placówek oświatowych w zakresie wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia. Program 
opracowano na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów,  
w tym czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w społeczności szkolnej 
 i skierowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Zawiera treści i działania 
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i działania o charakterze profilaktycznym 
skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli.  

Działalność wychowawcza w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 
zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 
dojrzałości w sferze:  

- fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na 
prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;  
- psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie 
postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 
sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do 
życia i witalności;  
- społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 
umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 
wypełniania ról społecznych;  
- aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  
w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  
 
Działalność profilaktyczna polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej. Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie  
z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie  
i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 
Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna obejmuje działania 
uprzedzające oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności. Wychowanie  
i profilaktyka są procesami różniącymi się celem działań, jednak obydwa są ze sobą ściśle powiązane 
i posiadają wspólny obszar. Wychowanie pełni rolę nadrzędną nadającą sens działaniom 
profilaktycznym. Poprzez swoje działanie zapobiegawcze i korekcyjne, działania profilaktyczne 
tworzą warunki do sprawnej realizacji procesu wychowawczego (Gaś). 
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Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego spoczywa na wszystkich nauczycielach  
i pracownikach szkoły, przy współpracy specjalistów szkolnych, pedagogów, psychologów Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

II.  MISJA SZKOŁY, WIZJA SZKOŁY 
Misja szkoły: „Jesteśmy po to, by wprowadzić Cię w przyszłość” 

• zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego, 
• wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowej, regionalnej 

i europejskiej, 
• wspieranie autonomii i kreatywności każdego ucznia, 
• rozwijanie indywidualnego potencjału ucznia, 
• przygotowanie uczniów do aktywnego życia kulturalnego, 
• przygotowanie do jasnych zasad życia rodzinnego i społecznego. 
• budowanie prawidłowych relacji międzyosobowych. 
• wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur, 
• kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata. 

 
Wizja szkoły: „Pragniemy być znaczącą szkołą w strukturze szkół ponadpodstawowych miasta 
Konina, której bycie absolwentem będzie gwarantem profesjonalizmu” 

ZSCKU jest szkołą  nowoczesną, otwartą i pomocną, przyjazną i partnerską, bezpieczną, 
wychowującą i rozwijającą, kompetentną, realizującą oczekiwania środowiska.  

• Wykształca u uczniów i słuchaczy potrzebę i postawę stałego uczenia się i doskonalenia 
umiejętności, czyli uczy jak się uczyć.  

• Jest kreatorem własnej drogi rozwoju ucznia. Postrzega ucznia, jako aktywnego uczestnika 
procesu uczenia się, a nauczyciela, jako profesjonalnego doradcę w procesie samokształcenia.  

• Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla 
obywatela Europy.  

• Szkoła postrzegana jest w środowisku, jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim 
poziomie jakości.  

• Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się 
dokształcają i doskonalą.  

• Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi 
organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej 

• Szkoła uczy szacunku dla drugiego człowieka, środowiska naturalnego oraz dziedzictwa 
kulturowego narodu, Europy i świata.  

• Przygotowuje uczniów i słuchaczy do zewnętrznych egzaminów zawodowych oraz egzaminów 
maturalnych i umożliwia im dalsze kształcenie się 

III. MODEL ABSOLWENTA 
Absolwent naszej szkoły powinien umieć: 

• wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, 
• korzystać z nowoczesnych źródeł informacji i nowych technologii, 
• znać obce języki i być obywatelem Europy. 
• jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie, bronić swoich racji, 
• reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi, budować relacje interpersonalne, 
• przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury, zasad tolerancji 



6 
 

• korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, 
• spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie, 
• aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju. 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO 
PROFILAKTYCZNEGO 

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowano po zidentyfikowaniu sukcesów wychowawczych 
i profilaktycznych,  potrzeb i problemów wychowawczych , diagnozy funkcjonowania w środowisku 
szkolnym uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty 
poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów  
i innych obserwatorów służą dalszemu doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość.  
Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na wyłonienie zagadnień, które należy kontynuować w roku 
szkolnym 2020/2021 i wprowadzić do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i planu 
wychowawczego klasy. Dotychczasowe oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne przynoszą 
oczekiwane efekty, co jest wskazaniem do dalszego utrwalania wypracowanych postaw i zachowań 
naszych uczniów. Systematyczna realizacja programów wychowawczych klas odnosi pozytywne 
skutki. Również bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, innowacje pedagogiczne rozwijające 
różnorodne umiejętności i kształtujące pożądane postawy wpływają na pozytywne efekty 
wychowawcze.  

Diagnozy dokonano w oparciu o : 
- obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie przerw 

międzylekcyjnych, podczas wycieczek, 
- wywiadów z wychowawcami, nauczycielami, pracownikami szkoły, 
- wyniki ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców, 
- zapisów w dziennikach lekcyjnych, 
- analizy dokumentacji pracy pedagogów,  
- wnioski zespołów wychowawczych, 
- efektywność udziału uczniów w konkursach, imprezach i olimpiadach, wyniki klasyfikacji, 

frekwencję. 
 
Przeprowadzona analiza pozwoliła wyłonić najistotniejsze czynniki ryzyka.  
 
Czynniki ryzyka: 

• brak motywacji do nauki 
• wysoka absencja na zajęciach, nieusprawiedliwione nieobecności w szkole (wagary) 
• używanie substancji psychoaktywnych w szczególności: palenie  papierosów, e-papierosów,  
• problemy emocjonalne i psychiczne związanie z dojrzewaniem, 
• niska kultura osobista uczniów (agresja słowna, wulgaryzmy, brak szacunku wobec siebie 

oraz wobec dorosłych, lekceważenie obowiązujących norm) 
• trudności w budowaniu poprawnych relacji między uczniami, (odrzucenie przez 

rówieśników, niewłaściwa komunikacja interpersonalna), 
• brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych (niedostateczne kierowanie 

własnym zachowaniem, brak kontroli, zachowania agresywne ),  
• niepowodzenia szkolne (trudności w uczeniu się wynikające z różnych przyczyn) 
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• brak wystarczającego wsparcia dziecka ze strony rodziców ( opiekuna), niewystarczające 
zainteresowanie ze strony rodziców sprawami dziecka. 

• problemy żywieniowe, 
• nieumiejętne korzystanie z portali społecznościowych, cyberprzemoc, 

 
Zaplanowane w programie wychowawczo-profilaktycznym działania mają na celu 
minimalizowanie w/w zjawisk oraz zapobieganie ich powstawaniu. 

 
Czynniki chroniące: 

• silna więź emocjonalna z rodzicami, konsekwentne wychowanie,  
• poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,  
• zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, 
• uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijanie własnych zainteresowań, 
• wiedza na temat skutków zagrożeń, wynikających z różnych zachowań ryzykownych,  
• poczucie przynależności do grupy rówieśniczej,  
• pełnienie ról aprobowanych społecznie, 
• umiejętność rozwiązywania konfliktów i zastępowania agresji, mediacje, 
• praca na rzecz innych, wolontariat. 

Wartości uznawane przez społeczność szkolną  
 (Wartości wyznaczają cele wychowania i kryteria oceny ) 

• zdrowie, 
• bezpieczeństwo, 
• szacunek,  
• tolerancja, 
• poszanowanie wartości i godności ludzkiej, 
• odpowiedzialność, 
• mądrość, wiedza, 
• uczciwość,  
• kreatywność, 
• wartości religijne. 

 
V. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

1. Cel wychowania: wszechstronnie dojrzały człowiek 
Zadania wychowawcze  (spójne z programami nauczania) 
1. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego 

rozwoju poprzez: 
▪ rozpoznawanie i rozwój własnych potrzeb edukacyjnych, zainteresowań, zdolności, talentów, 
kreatywności, 
▪ kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny, 
▪ korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków, 
▪ zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych, 
opiekuńczych, kulturalnych i sportowych, 
▪ motywowanie do samokształcenia, 
▪ dbałość o wysoką kulturę osobistą,  
▪ kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów, 
▪ preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku 
pracy 
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2. Kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 
szacunku dla innych kultur i tradycji. 

3. Budowanie poczucia własnej wartości uczniów. 
4. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 
5. Wychowywanie uczniów w duchu tolerancji, poszanowania siebie i innych, zapobieganie 

wszelkiej dyskryminacji.  
6. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego,  
7. Ukazanie sposobów właściwego wykorzystania czasu wolnego. 
8. Zapobieganie przejawom niedostosowania społecznego i zachowań dysfunkcyjnych.  
9. 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. Cel profilaktyki: Wspomaganie wychowania i kompensowanie jego niedostatków 

Ochrona wychowanków przed zagrożeniami cywilizacyjnymi i reagowanie na wszelkie destrukcyjne 
działania oraz wspieranie uczniów 
 w kształtowaniu ich osobowości i realizacji potencjalnych możliwości i zainteresowań oraz rozwój 
kluczowych kompetencji osobistych 
 i interpersonalnych.  

Zadania profilaktyki (działania profilaktyczne) 
1. Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i 
zdrowemu życiu. 
2. Inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących uczniów przed podejmowaniem zachowań 
ryzykownych oraz eliminacja lub redukcja czynników   sprzyjających podejmowaniu przez młodzież 
zachowań dysfunkcyjnych.  
3. Promowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia.  
 
4. Wspomaganie uczniów w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych wykorzystując:  

Strategię informacyjną - przekaz informacji dostosowanych do potrzeb jednostki, grupy.  
Strategię edukacyjną - nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi i ich 
podtrzymywania, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, asertywności.  
Strategię alternatyw - wskazywanie innych form spędzania wolnego czasu, samowychowanie 
 i samodoskonalenie.  
Strategię interwencyjną - pomoc w sytuacjach kryzysowych, wprowadzanie działań 
psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych.  

5. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, 
szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy 
styl życia; 

3. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
 

- Tworzenie i podtrzymywanie przyjaznego klimatu w szkole.  
- Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych oraz tożsamości narodowej. 
- Kształtowanie postawy wzajemnego szacunku i tolerancji.  
- Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także 

nauczycieli i rodziców.  
- Przygotowanie do aktywnego udziału w grupie i społeczeństwie. Integrowanie zespołów 

klasowych.  
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- Rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych w tym: rozpoznawania i wyrażania 
emocji, radzenia sobie ze stresem, krytycznego myślenia, podejmowania decyzji w sytuacjach 
trudnych, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ludźmi, asertywności, rozwiązywania 
konfliktów. 

- Identyfikowanie  i rozwiązywanie problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.  
- Uwrażliwianie na przejawy przemocy, zła i wulgarności. 
- Dbanie o poprawność języka polskiego, eliminowanie wulgaryzmów.  
- Pogłębianie zdolności do wyznaczania i osiągania celów oraz zwiększanie motywacji. 
- Kształtowanie umiejętności oceny własnych możliwości oraz dokonywania samodzielnych 

wyborów.  
- Motywowanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy, poszerzania zainteresowań, 

stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność poznawczą, artystyczną, społeczną, 
sportową. 

- Poznawanie regionu i kraju.  
- Uczestniczenie w życiu kulturalnym. 
- Wspieranie aktywności i inicjatyw uczniów. 
- Kształtowanie postaw prospołecznych, propagowanie idei wolontariatu.  
- Promowanie zdrowego stylu życia. 
- Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
- Budowanie konsekwentnej polityki szkolnej wobec uczniów palących papierosy i e-papierosy.  
- Przeciwdziałanie uzależnieniom - pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych 

zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.  
- Angażowanie rodziców do współpracy w realizacji zadań wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego. 
 

VI.  CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY 
 

Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości 
szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie 
uroczystości szkolnych. 
Uroczystości i symbole szkolne 
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy: 

• Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
• Uroczystość wręczania szkole sztandaru, 
• Nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi, 
• Inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. wręczanie 

stypendiów Prezesa Rady Ministrów, uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów 
kończących szkołę, inne święta szkoły), 

Uroczystości związane ze świętami narodowymi: 
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,  
• 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja,  
• Uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie. 

Tradycje i obyczaje szkoły 
• Dzień Patrona,  
• Ślubowanie klas pierwszych, Przysięga klas mundurowych, 
• Studniówka,  
• Wigilia szkolna, 
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• Dzień Wiosny,  
• Dzień Sportu i Turystyki 
• Absolutorium 

 
 

 

VII.   MONITORING WIZYJNY W SZKOLE 
 

W celu poprawy poziomu bezpieczeństwa w szkole, zapobiegania zagrożeniom, aktom 
przemocy, wchodzeniu na teren szkoły osób z zewnątrz zainstalowano system monitoringu 
wizyjnego. Łącznie na terenie szkolnym znajduje się 27 kamer (6 kamer wewnętrznych w budynku A,  
(7 kamer wewnętrznych w budynku B, (11 kamer wewnętrznych w budynku C,  (2 kamery 
wewnętrzne  w budynku D   oraz 2 kamery zewnętrzne -parkingi, boiska)  
Monitorowanie problemów powinno się wiązać: 

• ze zwróceniem uwagi na każde zakłócenie porządku w szkole, niebagatelizowaniem 
spraw drobnych, 

• z umiejętnością dostrzegania problemów, prawidłowej ich oceny, 
• poziomu zagrożenia z nich wynikających, dochodzenie do istoty sprawy,  
• z dostarczaniem wiedzy o zagrożeniach, monitorowaniem miejsc i sytuacji 

sprzyjających zagrożeniom, 
Ponadto szkoła korzysta z usług firmy ochroniarskiej MAGNUM, co oznacza, że w godzinach, gdy 
odbywają się lekcje dyżuruje przy głównym wejściu pracownik ochrony. 
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VIII. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2020/2021 

  

OBSZAR DZIAŁANIA   KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI 
DZIAŁAŃ 

ODPOWIEDZIA
LNY 
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1.Popularyzacja i wdrażanie programu 
wychowawczo-profilaktycznego oraz innych 
dokumentów prawa wewnątrzszkolnego. 
Statutu Szkoły, regulaminów i procedur. 
2. Zapoznanie uczniów z ich prawami i 
obowiązkami.  
3.Opracowanie planów pracy wychowawczej 
dla poszczególnych klas poprzedzonych 
diagnozą,  dostosowanych do potrzeb i 
możliwości psychofizycznych uczniów oraz do 
wytycznych MEN, prawa oświatowego i 
zaleceń Sanepidu. 
4.Bieżące monitorowanie sytuacji 
wychowawczej w każdej klasie i 
rozwiązywanie na bieżąco sytuacji 
konfliktowych, wspieranie w sytuacjach 
kryzysowych w tym sytuacji wywołanych 
pandemią COVID-19. 
5.Monitorowanie stanu zdrowia uczniów w 
związku z COVID-19.  
6 Zapobieganie wysokiej absencji w szkole,  
analiza potrzeb uczniów, przyczyn problemów 
i niskiej frekwencji. Przeprowadzenie lekcji 
wychowawczej oraz rozmów indywidualnych z 
uczniami dotyczące wpływu frekwencji na 
poziom wiedzy i nawarstwiania się problemów 
w szkole. Promowanie uczniów o wzorowej 
frekwencji.  
7.  Regularne konsultacje wychowawcy z 
zespołem nauczycieli  uczących w oddziale, 
pedagogiem oraz rodzicami uczniów. 
 

Uczeń: 
- zna swoje prawa i obowiązki 
wynikające ze Statutu Szkoły 
 i regulaminów. 
 
- przestrzega obowiązujących 
w szkole reguł, 
 
- systematycznie uczęszcza na 
zajęcia szkolne i dba o dobre 
wyniki w nauce, i frekwencję, 
 
- zna obowiązujący system 
nagród stosowany w szkole 
związany z frekwencją  
i zachowaniem, 
 
- jest odpowiedzialny za ład 
 i porządek wokół siebie, w 
miejscu nauki, w klasie, szkole 
i poza nią. 
 
- uczestniczy w planowaniu 
pracy zespołu klasowego, 
Samorządu Uczniowskiego, 
 
- jest świadomy praw innych 
ludzi oraz zasad ich 
przestrzegania. 

 

- dyrekcja 
- wychowawcy 
- nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 
- pedagodzy 
-pielęgniarka 
 

Tw
or

ze
ni

e 
pr

zy
ja

zn
eg

o 
kl

im
at

u 
 

w
 sz

ko
le

 o
pa

rt
eg

o 
na

 
w

ar
to

śc
ia

ch
. 

1. Budowanie przyjaznego klimatu w szkole, 
prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji 
uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic na 
zajęciach szkolnych i poza szkolnych.  

2. Dbałość o przestrzeganie norm etyczno-
moralnych, kultury osobistej - dostarczanie 
pozytywnych wzorców. 

3. Rozwijanie umiejętności właściwego 
zachowania się z uwzględnieniem sytuacji  
i miejsca.  

4. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci 
internetowej poprzez edukację o prawach 
człowieka i odpowiedzialności karnej. 
 

 

Uczeń:  
- czuje się dobrze w klasie 
 i szkole, 
- jest w dobrych relacjach 
 z rówieśnikami i nauczyciela-
mi 
- zna zasady szkolnego 
savoire-vivre’u i netykiety. 
- jest odpowiedzialny za 
siebie  i innych 
- jest wytrwały w działaniu 
 i dążeniu do celu, 
- potrafi rozwiązywać 
problemy bez przemocy, 

 

-wychowawcy 
-nauczyciele 
-pedagodzy 
- dyrekcja 
- opiekun SU 
- świetlica 
- biblioteka 
- opiekunowie 
kół 
zainteresowań, 
- mediatorzy 
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1.Wspieranie ucznia klasy pierwszej oraz jego 

rodziny w nowej sytuacji szkolnej - 
prowadzenie zajęć adaptacyjno-
integracyjnych. 

2. Zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy 
wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 
poczucie bezpieczeństwa w dobie pandemii 
COVID-19. 

3.Włączanie do działania w pozytywnych 
grupach uczniowskich. 

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 
5. Organizacja indywidualnej pomocy uczniom 
z zaburzeniami adaptacji społecznej i objętych 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
5. Współpraca wychowawcy z rodzicami 
 w działaniach wychowawczych i 
profilaktycznych. 
 
 

 
- jest zintegrowany z 
zespołem  klasowym  
- wie jakie w szkole działają 
koła zainteresowań, 
organizacje młodzieżowe, ma 
możliwość w nich 
uczestniczyć,  
- wie gdzie może uzyskać o 
pomoc w nauce, pomoc  
i wsparcie w sytuacjach 
trudnych i kryzysowych, 
- dąży do tego, by rodzice 
współpracowali ze szkołą, byli 
jej partnerami. 
 

-  
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1.Angażowanie uczniów w działalność 
społeczną i charytatywną, wolontariat. 

2. Zachęcanie i mobilizowanie uczniów do:  
- udziału w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp. 

3. Prezentacje talentów na forum szkoły i w 
środowisku lokalnym.  

4.Organizacja zajęć rozwijających 
samodzielność, kreatywność i innowacyjność 
uczniów na godz. wychowawczych i zajęciach 
dodatkowych. 

5.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów - 
bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z 
zasobów dostępnych w sieci. 

6.Propagowanie czytelnictwa, promocja 
działań biblioteki szkolnej.  

7. Spotkania z kulturą, korzystanie z ofert 
kinowych i teatralnych organizowanych przez 
opiekuna świetlicy i wychowawców. 

8.Udział w zajęciach socjoterapeutycznych i 
psychoedukacyjnych w ramach pracy 
świetlicy socjoterapeutycznej i projektów 
unijnych. 

Uczeń: 
- kształtuje w sobie postawę 

odpowiedzialności za 
podejmowane zadania 
wynikające potrzeb szkoły, 
innych osób oraz jego 
własnych, 

- ma możliwość prezentacji 
swoich talentów na forum 
szkoły i w środowisku 
lokalnym. 

- sięga do literatury, prasy, 
chodzi do kina i na 
spektakle teatralne 

- bierze udział w szkolnych, 
międzyszkolnych i 
kuratoryjnych konkursach 
przedmiotowych oraz 
innych zawodach na terenie 
szkoły, miasta i powiatu, 

- odpowiedzialnie posługuje 
się nowoczesnymi 
technologiami 
informacyjnymi, 

 

- wychowawcy 

- bibliotekarze 

- dyrekcja 

- nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

- opiekunowie 
kół 
zainteresowań 
- wychowawca 
świetlicy 
- pedagog 
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1. Zdiagnozowanie zainteresowań i uzdolnień 
uczniów. 
2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
opracowanie oferty zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów zgodnie 
z potrzebami.  
3. Zajęcia wspomagające dla uczniów  
w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości 
 i umiejętności z wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego ( 10 godzin lekcyjnych od 2 do 22 
września - przedmioty maturalne) 
4. Motywowanie uczniów do systematycznej 
nauki, zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach 
pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. 
5.Promowanie postępów w nauce i 
zachowaniu poprzez ocenę, pochwałę, 
wyróżnienie, nagrodę. 
6. Organizacja imprez i uroczystości 
ogólnoszkolnych z udziałem rodziców i 
zaproszonych gości (np. Dzień Patrona Szkoły, 
inauguracja i zakończenie roku szkolnego, bal 
studniówkowy, itp.).  
7. Organizowanie i udział w akcjach 
profilaktycznych i związanych z ochroną 
środowiska np.: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie 
Świata” itp. 
 
 

Uczeń: 
- zdaje sobie sprawę z 

użyteczności kształcenia  
- bierze aktywny udział w 

zajęciach obowiązkowych 
i pozalekcyjnych, 

- rozwija swoje 
zainteresowania 
wykraczające poza zakres 
nauczanego na lekcjach 
materiału 

- podejmuje innowacyjne 
działania na rzecz 
społeczności szkolnej lub 
środowiska. 

- racjonalnie dysponuje 
swoim wolnym czasem 

- angażuje się w 
organizowanie 
przedsięwzięć i wydarzeń 
kulturalnych w szkole i 
środowisku. 

 
 

 R
oz

w
ija

ni
e 

sa
m

or
zą

dn
oś

ci
 u

cz
ni

ow
sk

ie
j 

 1. Organizacja wolnych wyborów Opiekuna 
Samorządu   
 Uczniowskiego. 
 2. Planowanie prac samorządu szkolnego i 
klasowego. 
 3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 
 4. Udział w akcjach społecznych i 
charytatywnych. 
 5. Organizowanie uroczystości szkolnych i 
klasowych. 
 6. Organizacja konkursów i innych akcji 
rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość 
uczniów. 
 7. Udział w przedsięwzięciach pozaszkolnych. 
 8. Szkolenie mediatorów rówieśniczych. 

Uczeń: 
- kształtuje w sobie 

postawę aktywną raz 
zmysł organizatorski, 

- wykazuje się 
pomysłowością i 
ciekawymi formami 
spędzania wolnego czasu, 

- umie dostosować swoje 
zachowanie do danej 
sytuacji, 

- pomaga potrzebującym i 
słabszym, 

- wykazuje wrażliwość na 
ludzką krzywdę i 
nieszczęście, 

- aktywnie i chętnie 
uczestniczy w imprezach 
kulturalnych. 

- pomaga w rozwiązywaniu 
konfliktów i sporów. 

 
- dyrekcja 

- wychowawcy 

- opiekunowie 

SU 

-pedagog 
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1.Kultywowanie tradycji narodowych, 
regionalnych, międzykulturowych i szkolnych 
przy jednoczesnym poszanowaniu innych 
narodów, wyznań, tradycji i dorobku 
kulturalnego. 
2.Udział w uroczystościach państwowych  
organizowanych z okazji świąt narodowych 
oraz uroczystościach szkolnych: Dniu Patrona, 
Apelu Katyńskim, Przysiędze Klas 
Mundurowych, Ślubowaniu Klas Pierwszych. 
3.Udział pocztu sztandarowego w 
uroczystościach miejskich i państwowych 
3.Zajęcia programowe z historii, WOS, języka 
polskiego oraz wszelkie pozostałe, podczas 
których nauczyciele zapoznają uczniów z 
historią Polski, tradycją, obrzędowością, oraz 
miejscami pamięci narodowej. 
4.Obchody Świąt Bożego Narodzenia, Świąt 
Wielkanocnych. 
5.Organizacja i uczestnictwo w uroczystości 
szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
6. Organizacja i uczestnictwo w konkursach i 
imprezach o tematyce kulturowej związanej z 
tradycjami innych narodów. 
 

Uczeń: 
- zna święta narodowe i 

związaną z nimi historię 
- orientuje się w historii 

własnego kraju 
- umie wyjaśnić znaczenie 

symboli narodowych, 
wobec których okazuje 
należyty szacunek 

- bierze udział w 
uroczystościach o 
charakterze 
patriotycznym i 
rocznicowym 
odbywających się na 
terenie szkoły, miasta, zna 
zasady godnego 
zachowania. 

- Kultywuje tradycje 
narodowe i szkolne, 
(obyczaje, wierzenia, 
sposoby myślenia i 
zachowania, normy 
społeczne). 

- Bierze udział w 
konkursach o charakterze 
historycznym. 

- jest tolerancyjny,  ma 
szacunek dla poglądów, 
wierzeń i upodobań 
innych ludzi,  

- utożsamia się ze 
środowiskiem szkolnym 
 

 
- dyrekcja 

- wychowawcy 

- nauczyciele: 

historii, języka 

polskiego, 

WOS, 

- opiekunowie 

SU i SKE, teatru 

szkolnego 

- katecheci 

- wychowawca 

świetlicy, - n-l 

biblioteki 

 



15 
 

  
 W

sp
ół

pr
ac

a 
z r

od
zi

ca
m

i/
op

ie
ku

na
m

i w
 

po
de

jm
ow

an
iu

 d
zi

ał
ań

 w
yc

ho
w

aw
cz

yc
h 

 
 

1. Udział rodziców w tworzeniu Programu 
Wychowawczo – Profilaktycznego i życiu 
szkoły. 
2. Regularne informowanie rodziców o 
postępach w nauce,  
 frekwencji  i zachowaniu ich dzieci w szkole i 
poza nią. 
 3. Wspieranie rodziców w działaniach 
wychowawczych, zaangażowanie ich w 
rozwiązywanie problemów dzieci, zachęcanie 
do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. 
 4.Mobilizowanie rodziców do uczestnictwa w 
zebraniach oraz szkoleniach organizowanych 
przez szkołę. Podniesienie świadomości 
wychowawczej i profilaktycznej rodziców. 
5. Zaangażowanie rodziców w działania na 
rzecz bezpieczeństwa uczniów i do dbałości o 
właściwą formę spędzania czasu wolnego 
przez dzieci. 
 
 

Określenia wspólnego 
systemu norm i wartości. 
Właściwy przepływ informacji 
szkoła – rodzice, opiekunowie: 

- zebrania, konsultacje z 
rodzicami 

- zeszyty kontaktów z 
rodzicami, 

- tablice informacyjne, 
- szkolona strona internetowa, 

e-dziennik 
- kontakty telefoniczne, e-mail 
- szkolenia dla rodziców 
- badanie ankietowe 

Uczeń motywuje rodziców do 
współpracy za szkołą. 

- dyrekcja 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

-pielęgniarka 

szkolna 

- pedagog 

szkolny 

- andragog 
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1. Zapoznanie z procedurą  „Procedurą 
Bezpieczeństwa na terenie ZS CKU w okresie 
pandemii COVID-19” (maseczki zasłaniające 
nos i usta w przestrzeni wspólnej - na 
przerwach, na korytarzach, dezynfekcja rąk i 
zachowanie dystansu) 
 2. Szczepienia przeciw COVID 19  - 
przeprowadzenie czynności związanych ze 
szczepieniem młodzieży od 12 roku życia: 
a) Tydzień informacyjny od 01- 05.09.2021 
przeprowadzenie spotkań z rodzicami o 
charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz 
lekcji wychowawcze w tym temacie.  
b) Tydzień przygotowania do szczepienia od 
06-12.09.2021 – zbieranie przez 
wychowawców zgód od rodziców i opiekunów 
prawnych na szczepienie młodzieży.                  
 c) Tydzień szczepień od 13-19.09.2021  
3. Diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa 
uczniów w szkole. 
4. Realizacja programu: Szkolna Interwencja 
Profilaktyczna. 
5. Upowszechnianie i realizacja wśród uczniów 
programów, warsztatów, zajęć służących 
promocji zdrowego stylu życia, promocji 
zdrowia psychicznego, zdrowego żywienia, 
aktywności fizycznej, bezpieczeństwa na 
drodze, oraz  postaw proekologicznych. 
 6.  Udział w ogólnopolskich akcjach 
profilaktycznych według wytycznych PPSSE w 
Koninie, realizacja programów: 
-„Wybierz życie-pierwszy krok” program prof. 
raka szyjki macicy, 
- Profilaktyka raka piersi - 15 października -
Światowy Dzień Walki z Rakiem Piersi - 
Październik - Miesiącem Profilaktyki Raka 
Piersi , Profilaktyka raka jądra, 
-Profilaktyka HIV/AIDS - 1 grudnia - Światowy 
Dzień AIDS,  „Nie daj szansy AIDS na lata 2017-
2021 –  Młodzieżowi Liderzy Zdrowia. 
Realizacja rekomendowanego programu 
profilaktycznego „ARS czyli jak dbać o miłość” 
oraz „Wiem, nie biorę jestem bezpieczny” w 
zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od 
alkoholu, tytoniu i innych środków 
psychoaktywnych.  
- Udział w Olimpiadzie wiedzy o środkach 
psychoaktywnych i zdrowym stylu życia. 
- Realizacja elementów programu „Spójrz 
inaczej”, -Akcja Honorowego Krwiodawstwa i 
„Drużyna szpiku”. 
- Programy profilaktyki nikotynowej: 
 trzeci czwartek listopada - ogólnopolska akcja 
„Rzuć palenie razem z nami”, - „31 maja - 
Światowy Dzień bez Tytoniu”. Program 
Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia 
Tytoniu w Polsce.  
-  Szkolna akcja profilaktyczna „Witaminka 
zamiast dymka” 
P d i i   Mil i  S d d 

Uczeń: 
- zapoznaje się z zasadami 

przestrzega zasad higieny i 
wytycznych związanych z 
Pandemią COVID-19 
(podpisanie procedury) 

- chętni uczniowie poddają 
się szczepieniu, 

- przestrzega zasad 
bezpieczeństwa własnego 
i innych;  

- uzyskuje wsparcie 
psychologiczno-
pedagogiczne, 

- zna czynniki sprzyjające 
zdrowiu oraz przyczyny 
najczęstszych chorób i  
uzależnień,  

- świadomie dąży do 
ochrony i poprawy 
zdrowia własnego i 
innych, odczuwa korzyści 
płynące z prowadzenia 
zdrowego stylu życia, 

- zna zagrożenia 
współczesnego świata i 
potrafi im zapobiegać, 

- posiada wiedzę na temat 
szkodliwości stosowania 
środków 
psychoaktywnych, zna 
czynniki chroniące, 

- jest asertywny, 
- zna i stosuje zasady 

zdrowego, racjonalnego 
odżywiania się, 

- potrafi poradzić sobie w 
sytuacjach trudnych 
korzystając z pomocy 
medycznej i 
psychologicznej, 

- wspiera i pomaga chorym, 
niepełnosprawnym i 
osobom starszym, 

- wykazuje się znajomością 
przepisów BHP,  

- wykazuje zainteresowanie 
kołami sportowymi 
istniejącymi w szkole i 
poza szkołą, 

- inicjuje i realizuje 
działania profilaktyczne, 
proekologiczne, 

- uczestniczy w konkursach 
i akcjach prozdrowotnych, 

- posiada umiejętność 
radzenia sobie ze stresem,  
strachem. 

 wie gdzie może uzyskać 

 

- dyrekcja 

- pedagodzy 

- wychowawcy 

- pielęgniarka 

szkolna 

- nauczyciel 

biologii 

- instruktor BHP 

- nauczyciele  

-n-l świetlicy 

- MCI biblioteka 

- opiekun 
teatru 
Milenium  
 
– muzyki 
 
- wychowania 
fizycznego 
 
- instytucje 
wspierające 
szkołę w 
realizacji 
działań 
profilakty-
cznych. 
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7. Organizowanie spotkań z psychologiem z 
MPPP, prowadzenie rozmów indywidualnych 
w trudnych sytuacjach, ukierunkowanie 
ucznia, uświadomienie mu potencjalnych 
możliwości rozwiązania trudnych sytuacji..  
8. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
9. Badania przesiewowe w klasach zgodnie z 
harmonogramem pielęgniarki szkolnej. 
9. Promocja zdrowego stylu życia na 
wszystkich zajęciach obowiązkowych i 
pozalekcyjnych.  
10. Indywidualna pomoc uczniom z 
zaburzeniami zachowania i problemami 
emocjonalnymi. 
11. Współpraca w realizacji zadań na rzecz 
młodzieży z państwowymi wojewódzkimi i 
państwowymi powiatowymi inspektorami 
sanitarnymi, Policją, PCK, Komisją do Spraw 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Poradniami Psych. - Pedagogicznymi, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,   Towarzystwem 
Inicjatyw Obywatelskich, Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci, WORD-em, Fundacjami i 
Stowarzyszeniami. 
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 1. Organizacja wycieczek krajoznawczo-
turystycznych o charakterze 
interdyscyplinarnym, organizowane w celu 
nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i 
umiejętności zastosowania tej wiedzy w 
praktyce zgodnie z planem pracy szkoły. 
 
2. Organizacja specjalistycznych wyjazdów 
integracyjnych, kondycyjno- 
sprawnościowych. 
  
3. Rozwijanie umiejętności podejmowania 
działań na rzecz ochrony przyrody w swoim 
środowisku. Coroczna organizacja: Akcji 
Sprzątanie Świata, Dnia Ziemi – sadzenie 
drzew przed szkołą. 
 
5.Organizacja „Turnieju Wiedzy o Regionie 
Konińskim”. 

Uczeń:  
- rozumie potrzebę ochrony 

środowiska naturalnego w 
skali kraju i swojego 
miejsca zamieszkania, 

-  jest świadomy, oraz 
uświadamia innych  
o konieczności walki z 
zanieczyszczeniem 
środowiska, 

- zna wpływu przyrody 
nieożywionej na życie 
ludzi, zwierząt i roślin. 

- potrafi wymienić walory 
krajobrazowe regionu,  

- kształtuje w sobie 
postawę proekologiczną, 

- zna historię, zabytki, 
kulturę i obyczaje regionu  

- umiejętnie promuje swój 
region. 

- opiekun  
Samorządu 
Uczniowskiego 
 
- wychowawcy 

- nauczyciele: 

 biologii, 

 geografii  

WOS 

- opiekun koła 
turystycznego 
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 1. Poznanie środowiska rodzinnego i sytuacji 
materialnej   
 uczniów. 
 2. Otoczenie opieką uczniów posiadających 
opinie lub orzeczenie z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz mających 
problemy zdrowotne i emocjonalne. 
 3. Eliminowanie czynników ryzyka, 
organizowanie form pomocy dla uczniów 
niedostosowanych społecznie, uzależnionych 
oraz z rodzin dysfunkcyjnych.  
4. Praca z uczniami sprawiającymi trudności 
dydaktyczno-wychowawcze; kształtowanie 
systemu norm i wartości. 
 5. Współpraca nauczycieli uczących w 
zespołach klasowych. 
 6. Współpraca ze specjalistami i instytucjami 
wspomagającymi proces wychowania. 
7. Wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli w 
sytuacjach trudnych i traumatycznych. 
8. Organizowanie pomocy indywidualnej i 
zbiorowej dla ofiar i sprawców przemocy. 
9. Udzielanie i organizowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
10.Praca z uczniem zdolnym. 

Uczeń: 
- wie, że ma zapewnioną 

pomoc pedagogiczną 
 (i wie gdzie jej ma szukać) 

- może korzystać z pomocy 
materialnej, (stypendia, 
zapomogi) 

- wie, jak kształtować 
własną osobowość i ma 
świadomość 
odpowiedzialności za 
postępy w nauce i 
zachowaniu, 

- posiada wiedzę na temat 
profilaktyki i szkodliwości 
uzależnień, 

- dąży do ochrony własnego 
zdrowia fizycznego i 
psychicznego, nie ulega 
nałogom.  

- zna normy współżycia 
społecznego, stara się je 
przestrzegać i nie wchodzi 
w konflikt z prawem. 

- pedagog 
szkolny 
- wychowawcy 
klas  
- dyrekcja 

- nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 
 
-pielęgniarka 

szkolna 
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 1. Organizowanie spotkań z przedstawicielami 
Urzędu  Pracy, pracodawcami, uczelniami 
wyższymi i innymi instytucjami. 
 
2. Zajęcia z uczniami:  
 
- rozpoznawanie predyspozycji i 
umiejętności i  potrzeb, 
- motywowanie do samokształcenia, 
poszerzania wiedzy, ustawicznego kształcenia, 
 konieczności nauki języków obcych i 
rozwijania umiejętności wykorzystania 
nowoczesnych technologii. 
- rozwijanie przedsiębiorczości i kompetencji 
społecznych niezbędnych na współczesnym 
rynku pracy. 
- wskazywanie sposobów poszukiwania pracy 
oraz wspieranie uczniów w efektywnym jej 
poszukiwaniu. 
 
 
 
 

Uczeń: 
- zna różne zawody 

(również i takie, które 
będą przyszłością w Unii 
Europejskiej, 

- posiada umiejętność 
radzenia sobie na 
współczesnym rynku 
pracy, wie gdzie należy 
szukać informacji o 
możliwości dalszego 
kształcenia lub  miejscach 
pracy, 

- zna zwoje prawa jako 
przyszły pracownik lub 
bezrobotny, 

- uczy się języków obcych i 
korzysta z różnych form 
dokształcania i 
doskonalenia swoich 
umiejętności, kompetencji 
społecznych, 

- jest przedsiębiorczy i 
wytrwały w dążeniu do 
celu. 

-doradca 

zawodowy  

-wychowawcy 

- nauczyciele 
poszczególnych 
przedmiotów 
-pedagog 

-opiekunowie 

kół 

zainteresowań 
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IX. OCZEKIWANE EFEKTY  
Uczeń: 
• ma poczucie własnej wartości;  
• okazuje szacunek wobec innych osób;  
• przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych;  
• zna zagrożenia dla zdrowia spowodowane wirusem COVID-19, przestrzega procedur 

bezpieczeństwa; 
• zna zagrożenia dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego, jest świadomy zagrożeń 

wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków 
psychoaktywnych; 

• potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną i społeczną, nie 
stosuje wulgaryzmów. 

• potrafi rozpoznać w swoim otoczeniu pozytywne wzorce;  
• rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich oraz reaguje na nie; 
• ma motywację do podejmowania właściwych decyzji i dokonywania prawidłowych wyborów; 
• potrafi bezpiecznie funkcjonować w środowisku cyfrowym;  
• stosuje zasady racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziała marnowaniu żywności;  
• radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje;  
• zna symbole narodowe, rozumie ich znaczenie, wie jak się zachować podczas uroczystości 

szkolnych, lokalnych i państwowych;  
• włącza się w życie klasy i szkoły, jest przedsiębiorczy, kreatywny i samodzielny w działaniu; 
• angażuje się w działalność prospołeczną w tym wolontariatu;  
• dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz;  
• zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia;  

 

X. SPOSOBY EWALUACJI 
 
Działania Programu będą monitorowane w trakcie roku szkolnego i modyfikowane, gdy zajdzie taka 
potrzeba na wniosek uczniów, nauczycieli i rodziców.  
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego zostanie przeprowadzona po roku jego 
realizacji. Ewaluacji  poddany zostanie jeden zaplanowany obszar pracy szkoły.  
Ewaluacja przypadnie na czerwiec. Badania ewaluacyjne będą realizowane przez zespół powołany z 
członków rady pedagogicznej, przedstawiciela rady rodziców i przedstawiciela samorządu 
uczniowskiego. Oceny efektów realizacji Programu wychowawczo – profilaktycznego, obok 
bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzanej przez zainteresowane osoby, dokonuje 
się w trakcie spotkań zespołu wychowawczego. Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do 
wiadomości Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  
Podstawę dla formułowania ocen realizacji Programu profilaktyki stanowią: narzędzia stosowane w 
ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy, obserwacje, badania ankietowe, opinie, wnioski, 
osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.  
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XI.  OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW 
 
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  
 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Wychowawca ustala ocenę z zachowania na podstawie przyjętych w statucie szkoły kryteriów, po 
uwzględnieniu następujących czynników: 
- samooceny ucznia; 
- oceny ucznia przez zespół klasowy; 
- opinii nauczycieli uczących w klasie, na podstawie wpisów w dzienniku; 
- uwag innych nauczycieli i pracowników szkoły, zgłoszonych wychowawcy. 
3. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca kieruje się trzema podstawowymi elementami 
oceny: 
 Stosunek ucznia do obowiązku szkolnego, tj.:  
a) stosunek do nauki, przy czym na ocenę zachowania nie mają wpływu stopnie uzyskane z 
poszczególnych przedmiotów (tzw. średnia ocen), i odwrotnie. Uwzględnić należy wkład pracy, 
wytrwałość, samodzielność i umiejętność przezwyciężania trudności; 
b) rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień; 
c) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia ( godziny nieusprawiedliwione) 
Kultura osobista ucznia: 
a) stosunek do  rówieśników, dorosłych, społeczeństwa; 
b) sposób wyrażania swoich poglądów, emocji, troska o kulturę słowa, kulturę dyskusji; 
c) dbałość o otoczenie, itp. 
Udział w życiu klasy, szkoły i środowiska.  
 
4. O ustalonej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia najpóźniej 7 dni przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uzasadniając decyzję. 
5. Jeżeli po przekazaniu informacji o ocenie uczeń popełnił wykroczenie jego ocena może ulec 
zmianie. Ustalenie nowej oceny odbywa się na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
6.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę  i zatwierdzona na posiedzeniu klasyfikacyjnym 
Rady Pedagogicznej jest ostateczna. 
7. Ocenę zachowania ucznia ustala się według następującej skali: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZACHOWANIE SKRÓT 
wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 
dobre db 

poprawne popr. 
nieodpowiednie ndp 

naganne nag. 
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8. Wyjściową oceną zachowania ucznia jest ocena dobra, a następnie określamy czynniki 
wpływające na podwyższenie lub obniżenie tej oceny. 
 
 
9. Ocenę zachowania, biorąc pod uwagę procedurę ustala się według następujących kryteriów 
szczegółowych:  
 
 

Ocena 
zachowania Stosunek do nauki 

Aktywność społeczna 
(udział w życiu klasy, szkoły 

i środowiska) 
Kultura osobista 

Wzorowe 
 

1. Ma wzorowy stosunek do 
obowiązków szkolnych,  
2. Systematycznie i 
punktualnie uczęszczania 
na zajęcia: ma wszystkie 
nieobecności 
usprawiedliwione. 
4. Wyróżnia się 
systematyczną pracą i 
aktywną postawą na 
lekcjach i innych formach 
zajęć. 
5. Reprezentuje szkołę w 
konkursach, olimpiadach 
w miarę indywidualnych 
zainteresowań i 
możliwości ucznia. 
6. Uzyskuje pochwały i 
nagrody. 
 
 

1. Samodzielnie angażuje 
się w działalność na rzecz 
społeczności klasowej, 
szkolnej, a także lokalnej, 
jest otwarty na potrzeby 
bezinteresownego 
udzielania pomocy innym. 
2.  Uczeń pomaga 
słabszym w nauce lub 
organizuje samopomoc 
koleżeńską. 
3. Inicjuje o angażuje się w 
pracę na rzecz środowiska. 
 
 

 
 
 
 
 

1. Wzorowo przestrzega 
przepisów obowiązujących w 
szkole i ogólnie uznawanych 
norm. 
2. Wyróżnia się wysoką kulturą 
zachowania na lekcjach i 
przerwach lekcyjnych. 
3.Dbao piękno mowy ojczystej. 
4. Prezentuje przykładną 
postawę społeczną i 
patriotyczną. 
3. Jest uczciwy, prawdomówny,  
współpracuje w grupie. 
4. Godnie reprezentuje szkołę w 
środowisku. 
5. Dba o przestrzeganie zasad 
bhp, higienę, czystość i estetykę 
szkoły. 
6. Dba o własne zdrowie. 
7. Jest pozytywnym wzorem do 
naśladowania 

Bardzo dobre 

1. Sumiennie i rzetelnie 
spełnia obowiązki szkolne. 
2. Systematycznie i 
punktualnie uczęszcza na 
zajęcia: do 5 godzin 
nieobecności 
nieusprawiedliwionych, 
3. Reprezentuje szkołę na 
zewnątrz w olimpiadach i 
zawodach 
przedmiotowych 
4.  Rzetelnie pracuje nad 
poszerzeniem swojej 
wiedzy i umiejętności, 
5. Systematycznie 
przygotowuje się do zajęć 
szkolnych, 
6. Wywiązuje się z 
powierzonych zadań. 

 
 

1. Aktywnie włącza się w 
życie klasy i szkoły. 
Chętnie bierze udział w 
pracach 
zorganizowanych przez 
samorząd szkolny. 
2. Podejmuje działania 
na rzecz szkoły i 
środowiska. 
3. Pomaga w organizacji 
imprez  klasowych i 
szkolnych. 
3. Wspiera innych w 
ramach pomocy 
koleżeńskiej. 
 4. Przejawia inicjatywę 
dotyczącą prawidłowego  
funkcjonowania zespołu 
klasowego i szkoły. 

 
 

1. Przestrzega przepisów 
obowiązujących w szkole i 
ogólnie uznawanych norm,.  
2. Wyróżnia się wysoką kulturą 
zachowania na lekcjach i 
przerwach lekcyjnych. 
3. Jest uczciwy, prawdomówny,  
współpracuje w grupie. 
4. Godnie reprezentuje szkołę w 
środowisku. 
5. Dba o przestrzeganie zasad 
bhp, higienę, czystość i estetykę 
szkoły. 
6. Dba o własne zdrowie. 
7. Daje dobry przykład innym. 
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Dobre 

1. Uczeń ma właściwy 
stosunek do nauki 
2. Systematycznie i 
punktualnie uczęszcza na 
zajęcia: do 15 godzin 
nieobecności 
nieusprawiedliwionych, do 
5 spóźnień w semestrze 
3. Rozwija swe 
zainteresowania i 
uzdolnienia w różnych 
kierunkach (np. działalność 
sportowa, turystyczna, 
artystyczna, udział w 
różnych konkursach 
przedmiotowych, itp.) 
4. Przeważnie spełnia 
wymagania statutu szkoły i 
regulaminu oceniania  
5. Wykazuje aktywną 
postawę na zajęciach. 

1. Uczestniczy w życiu 
szkoły i klasy, bierze 
udział w niektórych 
pracach 
zorganizowanych przez 
wychowawcę, samorząd 
szkolny i klasowy. 
2. Sporadycznie pomaga 
kolegom mającym 
problemy z nauką. 
3. Ucznia cechuje 
uczciwość w życiu 
codziennym. 
4. Troszczy się o mienie 
szkolne i indywidualne. 

   5. Przestrzega zasad   
bezpieczeństwa swojego i 
innych. 

 
 
 

1. Sporadycznie uchybia 
regulaminowi szkoły, jednak nikt 
nie zgłasza większych 
zastrzeżeń. 
2. Szanuje godność własną i 
innych. 
3. Unika agresji, w pokojowy 
sposób rozwiązuje konflikty. 
4. Troszczy się o kulturę słowa i 
dyskusji. 
5. Potrafi być samokrytyczny i 
stara się poprawić.  
6. Nie ulega nałogom, szanuje 
ludzi i ich pracę. 
7.Ucznia cechuje uczciwość. 
 
 
 
 
 
 

Poprawne 

1. Ma pozytywny stosunek 
do obowiązków szkolnych, 
choć pracuje w sposób 
niesystematyczny. 

2. Stara się systematycznie i 
punktualnie uczęszczać na 
zajęcia: opuścił nie więcej 
niż 30 godzin 
nieusprawiedliwionych w 
semestrze. Wymaga 
interwencji wychowawczej i 
dydaktycznej w zakresie 
frekwencji. 
3. Nie uczestniczy w 
zajęciach dodatkowych i 
zajęciach rozwijających 
zainteresowania. 
4. Wykazuje brak 
sumienności w nauce, nie 
pracuje na miarę swoich 
możliwości. 
 

1. W działaniach na rzecz 
społeczności klasowej, 
uczestniczy  rzadko, ale 
wywiązuje się z 
nałożonych obowiązków. 
2. Stara się wykonywać 
powierzone zadania. 

4. Dba o mienie szkoły. 
5. Przestrzega zasad 
bezpieczeństwa swojego i 
innych. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

1. Na lekcjach i przerwach 
zachowuje się pozytywnie, 
przestrzega zasad poprawnego 
zachowania, rzadko wymaga 
działań dyscyplinarno-
porządkowych. (w dzienniku nie 
więcej niż 4 uwagi), 
2. Kultura osobista bez 
większych zastrzeżeń. 
3.Sporadycznie zdarza się 
naruszanie sformułowanych 
norm społecznych, popadanie w 
konflikty w zespole klasowym. 
4. Właściwie reaguje na uwagi 
ustne i pisemne środowiska 
pedagogiczno-wychowawczego 
szkoły. 
 
 
 
 
 

Nieodpowie-
dnie 

 

1. Wykazuje lekceważący 
stosunek do obowiązków 
szkolnych. 
2. Wymaga interwencji 
wychowawczej i 
dydaktycznej w zakresie 
frekwencji 
- powyżej 30 godzin 
nieusprawiedliwionych w 
semestrze, bez względu na 

1. Podburza innych do 
negatywnych zachowań, 
również w sieci 
internetowej 
(cyberprzemoc) 
2. Ulega szkodliwym 
nałogom. 
3. Nie szanuje mienia 
szkoły, celowo je niszczy. 
4. Nie uczestniczy w 

1. Przyjmuje postawę 
wymagającą licznych interwencji 
wychowawczych. 
2. Narusza zasady współżycia w 
grupie – konfliktowość, 
niezdyscyplinowanie aroganckie 
zachowanie w stosunku do  
pracowników szkoły i kolegów. 
Wykazuje postawę aspołeczną. 
3. Lekceważy obowiązujące 
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inne kryteria. 
3. Nie reaguje na 
upomnienia, uwagi 
wychowawcy, nauczycieli, 
pedagoga. 
 

życiu klasy i szkoły, 
aspołeczna postawa. 
5. Nie wykonuje 
należycie powierzonych 
zadań. 
6. Uczeń nie zmienia 
swojej postawy mimo 
uwag. 
 
 

normy, regulaminy. 
4. Nie przestrzega zasad 
dobrego zachowania, kultury 
języka –  używanie 
wulgaryzmów. 
5. Stosuje przemoc psychiczną, 
fizyczną w stosunku do kolegów. 
 
 

Naganne 

1. Ma naganny stosunek do 
obowiązków szkolnych. 
2. Bez zgody nauczyciela 
lub rodziców opuszcza 
zajęcia edukacyjne. 
Powyżej 60 godzin 
nieusprawiedliwionych bez 
względu na inne kryteria. 
3. Nieefektywnie 
uczestniczy w zajęciach 
lekcyjnych. Bardzo często 
jest nieprzygotowany do 
lekcji, oraz przeszkadza w 
ich prowadzeniu. 
4. Otrzymał naganę 
dyrektora szkoły. 
5. Brak reakcji na 
upomnienia, uwagi 
nauczycieli, wychowawcy, 
pedagoga, dyrekcji. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Przyjmuje naganną 
postawę w środowisku 
pozaszkolnym 

2. Uchylanie się od pracy 
społecznej, lekceważy i 
utrudnia wykonywanie 
zadań szkoły, 
3. Nie dba o mienie 
własne i społeczne,  
4.Nie przestrzega zasad 
bezpieczeństwa. 
5. Uczeń nie zmienia 
swojej postawy mimo 
uwag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

1. Dopuścił się rażącego 
przekroczenia przepisów 
obowiązujących w szkole bądź 
ogólnie uznawanych norm. 
2. Sprawia kłopoty 
wychowawcze,  jego 
zachowanie wymaga częstych 
interwencji wychowawcy i 
dyrekcji szkoły. 
3. Ulega nałogom bez prób ich 
zwalczania, demoralizujący 
wpływ na zespół klasowy. 
4. Wchodzi z konflikt z prawem 
co wymaga interwencji policji 
lub innych organów 
porządkowych. 
6. Jest agresywny, stosuje 
przemoc lub groźbę jej użycia 
wobec innych. 
7. Swoją negatywną postawą 
oddziałuje na innych uczniów; 
destrukcyjnie wpływa na klasę; 
zakłóca zajęcia edukacyjne.  
przyjmuje naganną postawę w 
środowisku pozaszkolnym, 
 

 

XII. PROCEDURA ZWALNIANIA I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI 
UCZNIÓW 

Cel ogólny 
Stosowanie w  szkole  jednolitego, spójnego system usprawiedliwień nieobecności i zwolnień z zajęć 
 
    1. Spóźnienia 
              
a) każdy nauczyciel systematycznie i konsekwentnie  odnotowuje w dzienniku lekcyjnym nieobecności oraz 

spóźnienia ucznia na zajęciach; 
b) spóźnienie ucznia powyżej 15 minut na pierwszą lekcję oraz 5 minut na pozostałe traktowane będzie jako 

nieobecność na zajęciach. Uczeń ma jednak obowiązek pozostania na nich. 
c) Każde cztery spóźnienia będą traktowane w semestralnym i rocznym zestawieniu frekwencji jako jedna 

godzina nieusprawiedliwiona. 
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 2. Usprawiedliwienia  
 
d) do obowiązków ucznia należy: przedstawić wychowawcy do rozpatrzenia, w ciągu dwóch tygodni po 

nieobecności, pisemny wniosek rodziców lub własny (dotyczy uczniów pełnoletnich) o usprawiedliwienie 
nieobecności na zajęciach edukacyjnych\ 

e) rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecność dzieci wyłącznie w formie pisemnej. Za 
indywidualną pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie, którzy ukończyli 18 lat mogą 
usprawiedliwiać swoje nieobecności sami 

f) usprawiedliwienie powinno zawierać: datę usprawiedliwienia nieobecności, wymiar, przyczynę 
nieobecności oraz wyraźny podpis osoby wystawiającej usprawiedliwienie 

g) wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności na pojedynczych godzinach lekcyjnych w środku zajęć 
h) usprawiedliwienia od uczniów przyjmowane są w „zeszytach korespondencji z rodzicami”. Na stronie 

internetowej szkoły dostępne są druki usprawiedliwień, które można wydrukować, a następnie wkleić do 
zeszytu. Druki te są przykładem poprawnego sformułowania usprawiedliwienia 

i) w półroczu dozwolonych jest 5 pisemnych usprawiedliwień rodziców , resztę muszą stanowić 
zaświadczenia lekarskie 

j) jeżeli uczeń został oddelegowany przez wychowawcę, nauczyciela lub dyrektora (z poinformowaniem 
wychowawcy) do innych zajęć dydaktycznych poza szkołą lub w szkole, wpisuje się do dziennika 
oddelegowanie - „D”. Godzin „D” nie wlicza się do nieobecności w szkole. 

 
3. Zwolnienia 
 

a) uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych na pisemny wniosek rodzica lub własny (dotyczy uczniów 
pełnoletnich) 

b) zwolnienia przyjmuje się w zeszycie do korespondencji. Na stronie internetowej szkoły dostępne są 
druki zwolnień, które można wydrukować, a następnie wkleić do zeszytu. Druki te są przykładem 
poprawnego sformułowania zwolnienia 

c) zwolnienie potwierdza wychowawca lub w razie jego nieobecności, należy zostawić zwolnienie w 
Kancelarii młodzieżowej (zwolnienie z całej lekcji) 

d) jeśli zwolnienie z zajęć nie jest związane z nagłą sytuacja losową, uczeń powinien przedstawić je w 
dniu poprzedzającym 

e) w półroczu  dozwolonych jest 5 pisemnych zwolnień od  rodziców  
f) zwolnienie z kilku lekcji może obejmować trzy ostatnie godziny lekcyjne, jednak nie mogą one 

stanowić więcej niż połowy wszystkich odbywających się  w tym dniu lekcji  
g) zwolnienie z ostatniej lekcji jest możliwe do 15 minut (powyżej- nieobecność, którą usprawiedliwia 

wychowawca)  
h) stałe zwolnienie (także do 15 minut) wychowawca odnotowuje w dzienniku (druk znajduje się na 

stronie internetowej). 
 
      4.  System nagród stosowany w szkole związany z frekwencją: 
 

a) Nagrody w miesięcznym rankingu klasowym: 
 

Klasa o najlepszej frekwencji ma prawo do „zielonej karty”, tj. dnia wolnego od pytania, wybrany dzień (nie 
może to być dzień, w którym zapowiedziany jest sprawdzian pisemny) samorząd klasowy zgłasza do dyrektora 
ds. młodzieżowych do końca miesiąca, w którym sporządzony jest raport,  
a wychowawca klasy dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym, niezgłoszenie „zielonej karty” 
w terminie jest równoznaczne z rezygnacją klasy z nagrody. 

 
b) Nagrody w semestralnym rankingu klasowym: 
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Klasa o najlepszej średniej frekwencji ma prawo do „dnia wolnego” od zajęć dydaktycznych, z 
przeznaczeniem na zajęcia pozaszkolne z wychowawcą. W przypadku takiej samej frekwencji średniej w kilku 
klasach, o zwycięstwie decyduje całkowita liczba godzin usprawiedliwionych, a następnie liczbę spóźnień. 
Wolny dzień w rankingu: 
- za I semestr półrocze samorząd klasowy zgłasza do dyrekcji szkoły w terminie do końca I semestru 

półrocza (zgodnie z kalendarzem szkolnym) 
- za II semestr półrocze samorząd klasowy zgłasza do dyrekcji szkoły w terminie do końca maja (w 

rankingu tym nie biorą udziału klasy maturalne  
z powodu krótszego roku szkolnego)  

- wychowawca klasy dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym i wspólnie z samorządem 
opracowuje program zajęć pozaszkolnych, niezgłoszenie „dnia wolnego” w wyznaczonym terminie jest 
równoznaczne z rezygnacją klasy z nagrody. 

 
c) Nagrody w rankingu indywidualnym: 

 
Uczniowie ze 100% frekwencją miesięczną i brakiem spóźnień otrzymują pochwałę wychowawcy i o fakcie 
tym wychowawca informuje rodziców ucznia. Ponadto uczniowie ci otrzymują „jednodniowy immunitet” czyli 
prawo do „zielonej karty”, tj. wybranego dnia wolnego od pytania (nie może to być dzień, w którym 
zapowiedziany jest sprawdzian pisemny). Wychowawca dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku 
lekcyjnym.  
a) po zakończeniu I semestru trzech uczniów o najlepszej frekwencji w klasie, którzy nie mają godzin 

nieusprawiedliwionych, otrzymują pochwałę dyrektora szkoły (w przypadku takiej samej frekwencji 
większej liczby uczniów, o zwycięstwie decyduje liczba spóźnień). Wyróżnieni uczniowie mają prawo do 
podwyższenia semestralnej oceny z zachowania o jeden stopień w stosunku do oceny proponowanej 
przez wychowawcę. 

b) po zakończeniu roku szkolnego trzech uczniów o najlepszej frekwencji w klasie, którzy nie mają godzin 
nieusprawiedliwionych w okresie od 1.IX. do dnia klasyfikacji rocznej otrzymują pochwałą dyrektora 
szkoły (w przypadku takiej samej frekwencji większej liczby uczniów, o zwycięstwie decyduje liczba 
spóźnień). Wyróżnieni uczniowie mają prawo do podwyższenia semestralnej oceny z zachowania o jeden 
stopień w stosunku do oceny proponowanej przez wychowawcę. O podwyższeniu oceny decyduje 
wychowawca 

5. Zapobieganie wysokiej absencji w szkole 
 

Wychowawca zobowiązany jest: 
 

• Systematycznie monitorować frekwencję uczniów swojej klasy. 
• Sporządzać miesięczne zestawienia frekwencji uczniów w klasie z dokonaniem analizy i oceny sytuacji 

poszczególnych uczniów poprzez ustne ich poinformowanie o liczbie opuszczonych godzin i spóźnień. 
• Poinformować rodziców o formach i zakresie współpracy dotyczącej usprawiedliwiania nieobecności  

w szkole, informowania rodziców o ucieczkach z lekcji i wagarach. 
• Współpracować z nauczycielami, pedagogiem i rodzicami ucznia. 
Szczegółowe działania wychowawcy: 
- Przeprowadza lekcje wychowawcze oraz rozmowy indywidualne z uczniami dotyczące wpływu frekwencji 

na poziom wiedzy i nawarstwiania się problemów w szkole. 
- Na bieżąco informuje rodziców o ucieczkach/spóźnieniach ucznia (najlepiej w dniu opuszczonych zajęć 

lub w dniu następnym). 
- Usprawiedliwianie obecności na podstawie posiadanego przez każdego ucznia zeszytu korespondencji z 

rodzicami, 
- Przyjmowanie od rodzica/nieobecności ucznia w wymiarze 5 dni w każdym półroczu. Uczniowie 

branżowej szkoły będący pracownikami młodocianymi  nieobecność spowodowaną chorobą 
usprawiedliwiają na podstawie przedłożonego wychowawcy klasy zwolnienia L-4. 



26 
 

- w stosunku do ucznia z powyżej 15 godzinami nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole w technikum i 
liceum oraz  10 w  BS I stopnia:  
o wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę, której celem jest poznanie przyczyny wagarów, 

ucieczki z lekcji oraz stanu świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji dokonywanych wyborów i 
podejmowanych decyzji, 

o w razie potrzeby wychowawca pomaga uczniowi zweryfikować jego podejście do wagarów, ucieczek 
z lekcji i obowiązków uczniowskich, 

o upomnienie wychowawcy.  
- w stosunku do ucznia z odnotowanymi ponad 25 godzinami nieusprawiedliwionymi w technikum i liceum 

oraz 20 w BS I stopnia : 
o kontakt z rodzicami w celu  poinformowania o opuszczaniu zajęć bez usprawiedliwienia przez 

syna/córkę i przeprowadzenie rozmowy z rodzicami ucznia w szkole w celu poznania czynników 
zakłócających uczęszczanie do szkoły i uświadomienia rodzicom wagi problemu oraz możliwości i 
potrzeby współpracy w przeciwdziałaniu wagarom, ucieczkom z lekcji i konsekwencjom takich 
sytuacji, 

o pisemna nagana wychowawcy klasy  oraz przeprowadzenie rozmowy z uczniem w obecności 
rodziców celem poinformowania o grożących konsekwencjach wynikających z dalszego opuszczania 
zajęć bez usprawiedliwienia. 

o poinformowanie pedagoga szkolnego celem podjęcia przez niego działań wychowawczych. 
- w stosunku do ucznia z odnotowanymi ponad 40 godzinami nieusprawiedliwionymi w technikum i liceum 

oraz 30 w BS I stopnia : 
o w stosunku do ucznia niepełnoletniego z odnotowaną 50% nieobecnością nieusprawiedliwioną w 

danym miesiącu - pisemne poinformowania kancelarii młodzieżowej odpowiedzialnej za sprawy 
uczniowskie.  

o upomnienie dyrektora i pisemne powiadomienie rodziców na szkolnym formularzu (dostępnym  
w kancelarii młodzieżowej)  

- w stosunku do ucznia z odnotowanymi ponad 60 godzinami nieusprawiedliwionymi w technikum i liceum 
oraz 50 w BS I stopnia: 
o pisemna nagana dyrektora szkoły, 
o ocena naganna z zachowania, 

- w stosunku do ucznia z odnotowanymi powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych  - uczeń może być 
skreślony z listy uczniów  

- dyrekcja szkoły podejmuje decyzje stosowne w stosunku do uczniów, którzy mają powyżej 60 godzin 
nieusprawiedliwionych 

 
Pedagog zobowiązany jest: 
 
1. Na podstawie zgłoszenia problemu przez wychowawcę klasy podjąć  działania wobec ucznia i jego 

rodziców – zawarcie kontraktu z uczniem. 
2. Jeśli podjęte działania nie odniosą skutku to poprosić o pomoc funkcjonariusza Policji w celu 

przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej. 
3. Po wyczerpaniu możliwości oddziaływania szkoły na niepełnoletniego ucznia  i jego rodziców, przy 

braku pożądanych zmian w realizacji obowiązku nauki, poinformować Dyrekcję szkoły i skierować 
sprawę ucznia do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

4. Po wyczerpaniu wszystkich  możliwości oddziaływania szkoły na pełnoletniego ucznia, przy braku 
pożądanych zmian poinformować  Dyrekcję szkoły. 
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XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
Sytuacja kryzysowa jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb 
funkcjonowania społeczności, jednostki. Zdarzenia te występują nagle i nieoczekiwanie. Postępowanie w 
sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice maja prawo do pełnej informacji 
o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za 
respektowanie praw ucznia jest Dyrektor Szkoły. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady akceptowane 
w szkole ponoszą sankcje przewidziane w statucie szkoły. 
Cel ogólny: 
Uporządkowanie działań i sprawdzenie, czy wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane.  
 
1.  Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Stefana Batorego w Koninie 
1. Oszacuj zdarzenie 
a) ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia, 
b) pozyskaj kluczowe informacje (co się stało?, kto był zaangażowany?, kto był świadkiem?, jak zdarzenie 

się zaczęło?). 
2. Wezwij pomoc 
i) zadzwoń na policję (997, 112), straż pożarną (998, 112), pogotowie ratunkowe (999, 112), 
j) rozpocznij realizację szkolnych procedur postępowania w sytuacji kryzysowej (w zależności od rodzaju 

zdarzenia). 
3. Chroń, zawiadamiaj 
a) zawiadom przez ogłoszenie (lub w inny dostępny sposób) personel szkoły, 
b) chroń (odizoluj) wszystkich, którzy byli narażeni na niebezpieczeństwo, 
c) podejmij działania zapobiegające dezinformacji, chaosowi. 
4. Zabezpiecz budynek, teren i kieruj ( w zależności od rodzaju zdarzenia) 
a) upewnij się, ze wszyscy pozostali uczniowie (personel) są bezpieczni, 
b) bądź w kontakcie  z personelem szkoły, aby monitorować sytuację, 
c) łagodnie kieruj uczestnikami zdarzenia. 
5. Czekaj na służby interweniujące 
d) zbierz świadków, poszkodowanych w zdarzeniu jeśli to możliwe, 
e) idź do miejsca, z którego można zarządzać akcją i czekaj na wezwaną służbę, 
f) zbierz kluczowe informacje niezbędne do dalszych działań. 
6. Ustabilizuj elementy składające się na sytuację. Kieruj się bezpieczeństwem. 
c) zapewnij udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej rannym (zapewniając bezpieczeństwo 

uczestnikom), 
d) sprawdź obecność uczniów i personelu, 
e) zawiadom rodziców/ opiekunów prawnych, 
f) zabezpiecz miejsce zdarzeń, ślady. 
7. Współpracuj z policją lub odpowiednimi służbami w rozwiązaniu problemu 
a) pozostań w miejscu zarządzania, wspieraj służby interweniujące, 
b) dostarczaj informacji, w tym specyficznych, dotyczących zdarzenia, szkoły, 
c) kieruj współpracą personelu ze służbami. 
8. Zawiadom, gdy sytuacja zostanie ustabilizowana 
a)  powiadom rodziców/ prawnych opiekunów, 
b)  współpracuj ze służbami w działaniach po zdarzeniu, 
c)  powiadom, uspokój personel. 
9. Zainicjuj działania naprawcze 
a) powiadom organ nadzoru, 

 b) poproś o pomoc instytucje wsparcia specjalistycznego, 
 c) zaplanuj wznowienie rutynowych działań szkoły.  
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