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1. Wstęp. 

Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wspomaganie wszechstronnego 

rozwoju ucznia w oparciu o uniwersalne wartości, takie jak: szacunek do drugiego człowieka, dobro 

wspólne, wiara we własne możliwości, miłość do rodziny i ojczyzny oraz chęć pogłębiania wiedzy i 

poszerzania horyzontów. Program zakłada spójność działań wychowawczych i profilaktycznych oraz 

integralność wychowania z nauczaniem.  

W roku szkolnym 2021/2022, w związku z pandemią Sars-Cov19 oraz ograniczeniami i trudnościami, 

jakie z niej wynikają, działalność profilaktyczna i wychowawcza szkoły wymaga elastyczności i 

uwzględnienia różnych sytuacji, które mogą się wydarzyć. Chcemy dołożyć wszelkich starań aby w tym 

trudnym czasie wspierać naszych uczniów i ich środowiska rodzinne i jak najlepiej dbać o 

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ich dobrostan psychiczny i fizyczny. Organizacja Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego uwzględnia wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość 

przy realizacji konkretnych działań zaplanowanych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły. 

Program będzie realizowany w czasie całego roku szkolnego w trybie stacjonarnym lub zdalnym z 

wykorzystaniem wszystkich metod i technik dostępnych w danym czasie. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny kładzie nacisk na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci                   

i młodzieży, kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, 

pogłębianie świadomości ekologicznej, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu i świata. 

Chcielibyśmy, aby rodzice i uczniowie postrzegali naszą szkołę jako placówkę przyjazną, życzliwą, 

zapewniającą wsparcie i wszechstronny rozwój. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizują wszyscy pracownicy szkoły, w szczególności 

nauczyciele i nauczycielki, wychowawcy i wychowawczynie, pedagożka i psycholożka szkolna. 

Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. 

Program obejmuje wszystkich uczniów szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego       

i Ustawicznego: Technikum Nr 19, Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych poprzez spójne oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne w trakcie organizowanej 

aktywności uczniów. 

Na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla każdej klasy tworzy się plan działań 

wychowawczych i profilaktycznych dostosowany do potrzeb, możliwości i sytuacji wychowawczej klasy. 

W programie zakłada się współpracę z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działalność 

wychowawczą  i profilaktyczną szkoły.  
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2. Akty prawne  

1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona dnia 10 grudnia 1948r. 

2.  Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami) 

3.  Konstytucja RP z  dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.74 z 

późniejszymi zmianami) 

5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z 

późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) 

7. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) 

8. Ustawa z  dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz.783) 

9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957) 

10.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 11, poz. 109, z późn. zm.) 

11.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,poz. 

1493) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1616) 

 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1656) 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny ( Dz. U. 2017 poz. 

1578) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1652) 

16.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1651) 
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17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1643) 

18. 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  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591) 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 (Dz.U. z 

2015 r. poz. 1249) 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U z 2018 r. poz. 214)  

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  

22.  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 policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej 

m.in. wyników badania sondażowego środowiska szkolnego przeprowadzonego w maju 2021 roku po 

powrocie uczniów i uczennic z nauki zdalnej, badania sondażowego przeprowadzonego na początku 

września 2021 roku za pomocą ankiet elektronicznych, bezpośrednich informacji udzielonych przez 

wychowawców, nauczycieli i rodziców, obserwacji zachowań uczniów w czasie nauki stacjonarnej, 

zdalnej i hybrydowej a także na podstawie analizy dokumentacji szkolnej. Program odpowiada na realne 

potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku, zakłada poprawę sytuacji 

wychowawczej w szkole oraz stworzenie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla 

uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób z nią związanych, z uwzględnieniem trudności związanych 

z pandemią Sars-Cov19. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych wynika, że do najczęstszych problemów i zjawisk 

negatywnych, czyli  tzw. czynników ryzyka, jakie występują na terenie szkoły zaliczyć można: 

- ograniczenia wynikające z pandemii Sars-Cov-2 oraz wpływ pandemii na zdrowie psychiczne uczniów  

i nauczycieli; (m.in: niepokój i lęk związany nowym rokiem szkolnym, brak bezpośredniego kontaktu 

nauczyciel-uczeń w czasie nauki zdalnej, brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami w czasie nauki 

zdalnej, trudności techniczne podczas nauki zdalnej, trudności adaptacyjne uczniów po powrocie z 

nauki zdalnej i odwrotnie, obawa związana z możliwością zarażenia się wirusem, kwarantanną i 

izolacją, przestrzeganie obostrzeń na terenie szkoły) 

- niską frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych, opuszczanie godzin lekcyjnych bez 

usprawiedliwienia, spóźnienia na zajęcia lekcyjne (szczególnie podczas nauki zdalnej), samowolne 

opuszczanie budynku szkoły na przerwach; 

- brak możliwość weryfikacji sposobów realizacji nauki zdalnej przez uczniów i uczennice 

- brak motywacji do uczenia się, poważne zaległości w nauce, niskie aspiracje edukacyjne 

- pojawiające się problemy natury psychicznej (obniżony nastrój, myśli depresyjne, trudności 

adaptacyjne) 

- brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, kryzysowych; 

- niechęć niektórych uczniów do powrotu do nauczania stacjonarnego; 

- używanie przez uczniów substancji psychoaktywnych takich jak nikotyna, papierosy elektroniczne, 

alkohol i nie postrzeganie tego jako zachowanie ryzykowne; 

- niekulturalne, nieodpowiednie, wulgarne zachowanie uczniów podczas zajęć lekcyjnych (w 

szczególności uczniów CKU – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych) 

Pozytywne czynniki chroniące mogące pomóc młodzieży uniknąć negatywnych skutków oddziaływania 

czynników ryzyka na terenie szkoły to: 

- pozytywna, przyjazna  atmosfera panująca na terenie szkoły 

- przyjazne grono rówieśnicze 
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- wspierający, życzliwi, wyrozumiali nauczyciele 

- empatyczni, dbający o relację wychowawcy 

- ciekawe wydarzenia i uroczystości szkolne, angażowanie uczniów do współpracy zarówno zdalnie jak i 

stacjonarnie 

- możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych 

zarówno zdalnie jak i stacjonarnie 

- możliwość rozwoju i zdobywania pozytywnych doświadczeń poprzez uczestnictwo uczniów w 

projektach edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły (projekty unijne, projekty Erasmus +) 

- angażowanie uczniów w działania prospołeczne w ramach Wolontariatu, koła PCK, koła Caritas, SKL, 

Samorządu Uczniowskiego 

- rozwijanie zainteresowań i udział uczniów w różnorodnych konkursach plastycznych, muzycznych, 

sportowych, językowych organizowanych stacjonarnie i zdalnie na terenie szkoły 

 

4.  Misja szkoły. 

 

Misją  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi jest ukształtowanie ucznia jako 

człowieka przygotowanego do życia we współczesnym świecie, wierzącego w siebie i swoje możliwości 

pomimo wszelkich trudności czy ograniczeń, rozwijającego swoje zainteresowania i pasje, intelektualnie 

aktywnego, wrażliwego społecznie, moralnie i estetycznie. Dążymy do tego, aby uczeń Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi był wdrożony do samorozwoju, przygotowany do 

życia zawodowego, tak by miał szansę odnalezienia się na rynku pracy i we współczesnym modelu życia. 

 

5. Modelowy wizerunek ucznia i nauczyciela. 

Modelowy wizerunek ucznia: 

− przestrzega ogólnie przyjętych zasad i wartości moralnych; 

− potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

− potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

− zgodnie współpracuje z innymi 

− zna swoje mocne i słabe strony 

− potrafi rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności 

− potrafi konstruktywnie radzić sobie w sytuacjach stresowych 

− dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

− potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych 

− jest przygotowany do życia w społeczeństwie i w rodzinie 

− umie porozumiewać się i współpracować z innymi, dostrzega potrzeby innych 

− szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jego regionalnym bogactwem; 

− jest przygotowany do samokształcenia i podjęcia dalszej edukacji lub pracy zawodowej 
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− jest tolerancyjny, szanuje siebie i innych niezależnie od wyznania, koloru skóry, orientacji 

seksualnej, narodowości, wieku, poziomu materialnego, stopnia niepełnosprawności; 

− jest wrażliwy na piękno przyrody, ma poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego 

− potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami informacji 

− potrafi odpowiedzialnie korzystać z Internetu i mediów społecznościowych 

 

Modelowy wizerunek nauczyciela: 

− kształtuje środowisko sprzyjające uczeniu się, rozwija motywację do nauki, wspiera 

indywidualny  rozwój ucznia 

− wdraża uczniów do pełnienia różnych ról społecznych 

− wspiera rozwój fizyczny i zdrowotny ucznia 

− wspiera rozwój psychiczny ucznia 

− przygotowuje do życia w rodzinie 

− przygotowuje do życia we współczesnym świecie techniki i mediów 

− kształtuje postawę patriotyczną 

− kształtuje właściwe zachowania i kulturę osobistą 

− jest autentyczny i ma poczucie własnej wartości 

− wzbudza ciekawość świata 

− jest kreatywny, inspiruje do podejmowania samodzielnych, twórczych działań 

− wspiera uczniów w ich życiowych problemach 

− buduje atmosferę tolerancji, wzajemnego szacunku, oczekuje poszanowania własnej godności i 

szanuje godność innych 

− jasno formułuje swoje myśli, precyzyjnie określa swoje oczekiwania 

− dba o własny rozwój, jest specjalistą w swojej dziedzinie 

− organizuje wraz z zespołem klasowym życie społeczne i kulturalne klasy i szkoły 

 

6. Założenia programu, zakres działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny szkoły jest dokumentem pozwalającym scalać 

oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej                    

i profilaktycznej skierowane do dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli 

przedmiotów, samorządu uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji                   

i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań 

dydaktyczno-wychowawczych.  

Program Wychowawczo- Profilaktyczny obejmuje: 
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• działalność wychowawczą 

• działalność profilaktyczną 

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, 

zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest przygotowanie ucznia do 

samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania długoterminowych 

relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której 

żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego 

człowieka.Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w 

sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. 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; 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w 

tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań 

niwelujących czynniki ryzyka. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań 

społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. 

Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i 

młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw. 

Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki:  

1. profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. 

Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności, m.in. 

poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, 

ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, 

wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie 

ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc; 
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2. profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego 

ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w 

nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy 

ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do 

grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców / 

opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności; 

3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom - wspieranie uczniów i wychowanków, u których 

rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych czy też nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innego typu 

zachowania ryzykownego 

7. Podstawowe cele, zadania i metody realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

Cel główny Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:  

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego 

wychowanka  i kształtowanie określonych postaw w  sferze: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, 

duchowej, fizycznej i zdrowotnej, lokalnej, patriotycznej i ekologicznej. 

Cele szczegółowe: 

1. Wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, 

innowacyjność i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 

rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz 

motywacji do nauki;  

2. Zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia, kształtowanie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo swoje i innych, dbałości o zdrowie swoje i innych w odniesieniu do czynników 

ryzyka, w obliczu pandemii Sars-Cov19 oraz innych chorób zakaźnych; 

3. Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informatycznej, 

urządzeń cyfrowych, świadomego korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i 

telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem 

praw i godności innych użytkowników; 

4. Rozwijanie i wzmacnianie indywidualnej relacji z uczniem, rozpoznawanie i rozwijanie potencjału 

ucznia stosownie do jego potrzeb, możliwości oraz predyspozycji i zasobów, jakie posiada; 

5. Uwrażliwienie uczniów na potrzebę bezpieczeństwa w wymiarze państwowym, indywidualnym i 

zbiorowym, znajomość zasad postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń pochodzenia 

naturalnego i wywołanych przez człowieka; 

6. Kształtowanie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne oraz 

zachowań zagrażających zdrowiu i ich konsekwencji, 

7. Motywowanie uczniów do nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych,; 
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8. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła i dokonywania właściwych wyborów; 

9. Ukazywanie zgubnych konsekwencji agresji i przemocy rówieśniczej, uczenie szacunku i tolerancji 

dla innych (ich sposobu bycia, poglądów, wartości, przekonań, rasy, koloru skóry, narodowości),  

10. Ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni; 

11. Promowanie i uczenie właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów 

12. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i godności; 

13. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje czyny; 

14. Wdrażanie do rozumienia własnych, pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych, radzenia sobie w sytuacjach stresowych; 

15. Wdrażanie do przestrzegania norm, zasad społecznych i moralnych; 

16. Kształtowanie kultury osobistej; 

17. Integrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej; 

18. Stworzenie warunków do rozwoju samorządności szkolnej; 

19. Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia; 

20. Wykształcenie postaw obywatelskich, patriotycznych, budowanie szacunku dla dziedzictwa 

kulturowego, włączanie do czynnego korzystania z dóbr historycznych i kulturalnych.; 

21. Dostarczenie wiedzy o substancjach uzależniających, psychotropowych, środkach zastępczych oraz 

substancjach psychoaktywnych i zagrożeniach wynikających z ich zażywania, uświadomienie i 

poszerzenie wiedzy na temat ich szkodliwości; 

22. Wykształcenie postawy ekologicznej, dbania o środowisko naturalne, przyrodę, zwierzęta, najbliższe 

otoczenie. 

23. Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci, dbania o 

prawidłowe relacje między nimi; 

24. Pomaganie w rozwijaniu umiejętności wychowawczych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych.
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Cele operacyjne 

 

Zadania Sposoby realizacji 

I Wspieranie rozwoju 

intelektualnego 

ucznia 

✓ Rozwijanie umiejętności 

samodzielnego i kreatywnego 

myślenia; 

✓ Motywowanie do uczenia się, 

rozwijania zdolności i 

zainteresowań 

 
✓ Stworzenie  sprzyjających 

warunków w bezpiecznym powrocie  

z nauki zdalnej do nauki stacjonarnej 

 

✓ Wdrażanie praktycznego stosowania  

wiedzy teoretycznej; 

✓ Ćwiczenie umiejętności 

wypowiadania się, samodzielnego 

wyszukiwania potrzebnych 

informacji; 

✓ Wzmacnianie wiary we własne siły i 

możliwość osiągania sukcesów 

✓ Wyrównywanie szans edukacyjnych 

 

✓ Prowadzenie lekcji w sposób ciekawy i interesujący z udziałem technik aktywizujących 

uczniów, pogłębianie wiedzy i wzbudzanie zainteresowania danym przedmiotem; 

✓ Powierzanie uczniom samodzielnego prowadzenia lekcji, opracowywania referatów, 

publikacji, wypracowań, dzielenie się swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami; 

✓ Indywidualizacja nauczania po okresie nauki zdalnej; stawianie adekwatnych wymagań w 
zależności od sytuacji ucznia/uczennicy 

✓ Uwzględnienie możliwości hybrydowej formy prowadzenia lekcji  

✓  W trakcie przechodzenia z nauki zdalnej na stacjonarną wprowadzenie treści 

merytorycznych powoli z wykorzystaniem pracy w grupach, gier i zabaw dydaktycznych 

oraz technik relaksacji 

✓ Zachęcanie do czytelnictwa, udziału w akcjach i konkursach czytelniczych, posługiwania się 

słownikami, encyklopediami, wyszukiwarką internetową; 

✓ Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy - organizowanie konkursów i olimpiad 

przedmiotowych, quizów, prezentacji prac naukowych i artystycznych. Prezentowanie 

osiągnięć i sukcesów uczniów na forum szkoły (np. Fotografia Miesiąca) i w mediach 

społecznościowych ( Facebook, Instagram) 

✓ Organizowanie warsztatów z zakresu technik uczenia się i motywacji do nauki w ramach 

godzin wychowawczych i zajęć dodatkowych ze specjalistami 

✓ Organizowanie różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania 

uczniów, takich jak: Koło Naukowe czy Koło Fotograficzne 

✓ Zachęcanie do  aktywnego uczestnictwa w zawodach o tytuł Superklasy Technikum Nr 19  

✓ Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych w celu nadrobienia zaległości i 

powtórzenia materiału oraz zajęć specjalistycznych 

✓ Podejmowanie współpracy z ośrodkami badawczymi, instytucjami naukowymi i uczelniami 
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wyższymi;  

✓ Zachęcanie uczniów do udziału w projektach edukacyjnych finansowanych przez Unię 

Europejską, projektach Erasmus +, projektach organizowanych przez instytucje i organizacje 

pozarządowe. 

✓ Informowanie uczniów i zachęcanie do udziału w programach stypendialnych: 

Mia100Zdolnych, Mia100Talentów, Zawodowcy w Łódzkiem, stypendium marszałka woj. 

łódzkiego, stypendium za wyniki w nauce itp. 

II Wspieranie 

rozwoju 

emocjonalnego i 

społecznego ucznia. 

✓ Otaczanie opieką uczniów 

rozpoczynających naukę w 

szkole, umożliwiając im 

adaptację w nowych warunkach 

✓ Przestrzeganie zasad 

współżycia w społeczności 

szkolnej, określonych w statucie 

i wewnętrznych regulaminach 

szkoły 

✓ Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za siebie  i 

innych; 

✓ Stworzenie  sprzyjających 

warunków do reintegracji po 

okresach nauki zdalnej 

 
✓ Rozwijanie kultury osobistej i 

postaw zaangażowania 

społecznego, motywowanie do 

aktywnego udziału w życiu 

klasy i szkoły 

✓ Wzmacnianie wiary we własne 

siły i umiejętności 

✓ Przestrzeganie tzw. okresu ochronnego dla uczniów klas pierwszych, pełnienie przez 

wychowawców klas dyżurów przy swojej klasie w czasie przerw ; 

✓ Zapoznanie uczniów klas pierwszych, słuchaczy CKU i ich rodziców z dokumentami 

szkolnymi: Statut Szkoły, WSO, Regulamin Porządkowy, Regulamin funkcjonowania 

CKZiU w okresie pandemii Covid-Sars19, przypomnienie uczniom klas II-IV o 

obowiązujących dokumentach szkolnych, zapoznanie z regulaminem funkcjonowania szkoły 

w okresie pandemii Sars-Cov-2 podczas nauki zdalnej i stacjonarnej; 

✓ Przypominanie uczniom o ich obowiązkach określonych w dokumentach regulujących prace 

szkoły, wyciąganie konsekwencji za nieprzestrzeganie regulaminów i niewykonywanie 

swoich obowiązków; brania odpowiedzialności  za własne postępowanie; 

✓ Organizacja zajęć integracyjnych w ramach lekcji wychowawczych, organizowanie akcji 

integracyjnych typu Integracyjna Gra Terenowa, Ogólnopolski Tydzień Szczęścia 

✓ Organizowanie różnych form zajęć reintegracyjnych po okresie nauki zdalnej, m.in. z 

wykorzystaniem różnorodnych scenariuszy zajęć i metod pracy; 

✓ Monitorowanie zachowania uczniów i uczennic, regularny kontakt z  rodzicami i opiekunami 

prawnymi za pomocą dziennika Vulcan, spotkania indywidualne w zależności od potrzeb, 

organizowanie zebrań z rodzicami; 

✓ Angażowanie uczniów w życie szkoły poprzez organizację imprez klasowych i szkolnych, 

samopomocy koleżeńskiej, wycieczek, wyjść do kina, teatru (w czasie nauki stacjonarnej), 

angażowanie uczniów w życie szkoły w czasie nauki zdalnej poprzez aktywność online i 
korzystanie z nowoczesnych form komunikowania się (e-mail, dziennik elektroniczny, strona 

internetowa szkoły, media społecznościowe) 
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Zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym 

✓ Wpajanie zasad tolerancji i 

poszanowania drugiej osoby 

Wspieranie rozwoju 

społecznego i moralnego 

uczniów, rozwijanie 

wrażliwości i otwartości na 

potrzeby drugiego człowieka 

✓ Przeciwdziałanie wszelkim 

przejawom agresji psychicznej, 

fizycznej, cyfrowej 

✓ Przygotowanie do świadomego 

wejścia na rynek pracy 

 

 

 

✓ Promowanie szkoły na portalach społecznościowych; podczas Dni Otwartych, Targów 

Edukacyjnych; ( w przypadku nauki zdalnej promocja placówki za pośrednictwem mediów 

społecznościowych i innych form przekazu elektronicznego), angażowanie uczniów i 

uczennic do współpracy przy w/w działaniach 

✓ Organizacja zajęć warsztatowych dotyczących praw człowieka, tolerancji,  różnych rodzajów 

przemocy (psychicznej, fizycznej, cyberprzemocy, bullyingu), empatii, komunikacji 

interpersonalnej, asertywności, poczucia własnej wartości, zajęcia organizowane  w ramach 
godzin wychowawczych i zajęć dodatkowych ze specjalistami, pedagożką  i psycholożką 

szkolną; 

 

✓ Reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy przemocy na terenie szkoły i poza nią, 
uruchamianie w razie zaistniałej potrzeby procedury Niebieskiej Karty, informowanie o 

wsparciu osób dotkniętych przemocą za pomocą zakładki pedagog szkolny, strony 

internetowej szkoły oraz mediów społecznościowych 
 

✓ Udział szkoły w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu organizowanego przez Polskie 

Centrum Safer Internet ( 01.02.2022) 

 
✓ Udział szkoły w programie edukacyjnym Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła 

otwartości”, organizacja Dnia Różnorodności Kulturowej ( 21.05.2022) 

 
✓ Udział szkoły w akcji na rzecz praw człowieka – Maraton Pisania Listów Amnesty 

International w związku z obchodami Światowego Dnia Praw Człowieka ( 11.12.2021) 

 
✓ Kształtowanie umiejętności opanowywania emocji w rożnych sytuacjach (sytuacje stresowe) 

- udział uczniów w zajęciach dotyczących radzenia sobie ze stresem, sytuacji kryzysowych – 

zajęcia organizowane w ramach godzin wychowawczych i zajęć dodatkowych ze 

specjalistami, pedagożką  i psycholożką szkolną; 
 

✓ Przeprowadzanie działań informacyjno-edukacyjnych nt zapobiegania zaburzeniom zdrowia 

psychicznego, możliwość korzystania przez uczniów z dyżurów psycholożki szkolnej na 
terenie Technikum Nr 19 i CKU 

 

✓ Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu chorób i zaburzeń psychicznych,  zachęcanie do 
udziału i organizowania kampanii społecznych odnośnie depresji i myśli depresyjnych 
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młodych ludzi; zajęcia organizowane w ramach godzin wychowawczych i zajęć 

dodatkowych ze specjalistami, pedagożką  i psycholożką szkolną; 
 

✓ Propagowanie w mediach społecznościowych projektu edukacyjnego „Młodzi w Akcji – 

Kampania Zaufania” realizowanego przez uczniów SKL; 

✓ Organizowanie samopomocy koleżeńskiej, pomocy materialnej, drobnych składek w 

sytuacjach kryzysowych; kiermaszu podręczników szkolnych, wymiany odzieży; 

✓ Wdrażanie uczniów do udziału w różnego rodzaju akcjach organizowanych na terenie szkoły 

i poza nią (zbiórka nakrętek dla łódzkiego hospicjum - Zakrętaki, zbiórka żywności dla 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zbiórki na rzecz 

schroniska dla zwierząt, honorowe krwiodawstwo, inne akcje charytatywne; itp.) 

✓ Zachęcanie uczniów do udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Klubu 

Liderów, Wolontariatu. Koła PCK, Koła Caritas, Strażników Tradycji, itp. 

✓ Wspomaganie uczniów w trudnych sytuacjach życiowych poprzez przekazywanie bieżących 

informacji dotyczących postępów i problemów w nauce oraz zachowania uczniów w ramach 

współpracy wychowawca-nauczyciel-pedagog szkolny, psycholog szkolny, wspólne 

rozwiązywanie problemów wychowawczych; 

✓ Prowadzenie preorientacji zawodowej podczas godzin wychowawczych i zajęć dodatkowych 

ze specjalistami z zewnątrz, doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej dla Młodzieży i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego ( m.in.: zajęcia: Co dalej po maturze) kierowanie uczniów i uczennice na 

indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego ( PPPdDiM, ŁCDNiKP); 

✓ Informowanie uczniów o ofercie uczelni wyższych (prywatnych i państwowych) 

umożliwienie uczniom udziału w Dniach Otwartych uczelni; 

III Wspieranie 

rozwoju fizycznego i 

zdrowotnego ucznia. 

Przeciwdziałanie 

wszelkim patologiom 

społecznym, 

profilaktyka 

✓ Uświadamianie zagrożeń 

związanych z paleniem papierosów, 

piciem alkoholu, używaniem 

narkotyków, korzystaniem bez 

ograniczeń czasowych z komputera 

czy Internetu 

✓ Organizowanie akcji szczepień związanych z ochroną przed Covid-19 

✓ Wnikliwe obserwowanie zachowań uczniów na terenie szkoły, prowadzenie indywidualnych 

rozmów z uczniami i rodzicami w przypadku zauważenia określonych problemów, 

organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną, monitorowanie zachowania uczniów i 
uczennic, przypominanie o wytycznych MEN i MZ w zakresie ochrony przed Covid-19 
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uzależnień. ✓ Wdrażanie do dbałości o własną 

sprawność fizyczną, higienę osobistą 

i wygląd osobisty, 

✓ Motywowanie do planowania  i 

racjonalnego wykorzystania czasu 

wolnego, 

✓ Kształtowanie właściwych nawyków 

żywieniowych, uświadamianie 

uczniom zagrożeń wynikających 

z eksperymentowania ze środkami 

uzależniającymi 

✓ Szerzenie wiedzy na temat 

konsekwencji spożywania różnego 

rodzaju środków uzależniających w 

tym, m.in: różnego rodzaju dopalaczy 

oraz zachowań ryzykownych wśród 

uczniów. 

✓ Wskazanie adresów poradni i 

ośrodków udzielających pomocy  

osobom uzależnionym, kierowanie 

do odpowiednich instytucji 

pomocowych 

✓ Kształtowanie asertywnych postaw 

wobec środków uzależniających 

✓ Kształtowanie pozytywnego 

myślenia o sobie i poznawanie 

swoich mocnych stron 

✓ Przeciwdziałanie sytuacjom 

stresowym 

✓ Systematyczne samodoskonalenie 

✓ Organizowanie i prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących różnego rodzaju używek i 

związanego z nimi zagrożenia uzależnieniami w ramach lekcji, godzin wychowawczych i 
zajęć dodatkowych ze specjalistami; współpraca z Poradnią Profilaktyki i Terapii MONAR 

 
✓ Organizowanie zajęć profilaktycznych dla klas pierwszych Technikum Nr 19 i słuchaczy 

Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi i Narkomanii 

✓ Dostarczanie informacji na temat dojrzewania, specyfiki tego okresu, możliwości dbania o 

zdrowie (zasady racjonalnego odżywiania się, podstawowe informacje nt. chorób zakaźnych, 

itp.)w ramach lekcji, godzin wychowawczych, dodatkowych wykładów, zajęć warsztatowych 

ze specjalistami, kampanii informacyjnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego  i 

strony internetowej szkoły; 

✓ Dostarczenia informacji dotyczących dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, udział 

w obchodach Światowego Dnia Zdrowia ( 07.04.2022), organizowanie zajęć dotyczących 

sytuacji kryzysowych, objawów depresji i innych chorób psychicznych, sporządzenie i 

przekazywanie informacji o placówkach specjalistycznych zajmujących się pomocą 

psychologiczną i psychiatryczną; organizacja Dnia Szczęścia ( 20.03.2022) 

✓ Organizowanie zajęć dotyczących dojrzałości psychoseksualnej i trudności związanych z 

okresem dojrzewania – zajęcia ze specjalistami w tym współpraca z fundacją Spunk 

✓ Rozwój sprawności fizycznej poprzez czynny udział uczniów i uczennic w lekcjach WF, 

SKS i zawodach sportowych; 

✓ Podnoszenie poziomu świadomości uczniów dotyczącej racjonalnego i zdrowego odżywiania 

się, udzielanie uczniom indywidualnych porad profilaktyczno-zdrowotnych oraz  

porad dotyczących higieny osobistej; 

✓ Nauka rozpoznawania oznak stresu oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem 

występującym w trudnych sytuacjach; - uświadomienie uczniom znaczenia pozytywnego 

myślenia i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie człowieka - organizowanie  
warsztatów i zajęć profilaktycznych;. 

✓ Przeprowadzanie warsztatów dotyczących poczucia własnej wartości, konsultacji 

indywidualnych z uczniami (w zależności od potrzeb) 
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się kadry do pracy profilaktycznej i 

wychowawczej 

 

 
✓ Wdrażanie programów i akcji z zakresu promocji zdrowia, udział szkoły w programach: 

organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną: „ Znamię, znam je!”, 

„Podstępne WZW”, „Wybierz życie- pierwszy krok” i „Ars – czyli jak dbać o miłość”.  

✓ Współpraca ze specjalistycznymi instytucjami ds. uzależnień, takimi jak PROM, MONAR, 

propagowanie programu FredgoesNet, kierowanie młodzieży do udziału w tym programie w 

ramach profilaktyki wskazującej. 

✓ Organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem szkolnym i specjalistami od uzależnień     

(w ramach zgłaszanych potrzeb)  

✓ Sporządzenie wykazu punktów pomocy, wsparcia i poradnictwa osobom uzależnionym, 
przekazywanie informacji rodzicom, uczniom i nauczycielom w zależności od potrzeb za 

pośrednictwem dostępnych narzędzi ( dziennik elektroniczny, strona www szkoły, e -mail); 

✓ Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych, 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego również w trakcie nauki zdalnej lub 

hybrydowej 

 
✓ Organizacja warsztatów doskonalących dla nauczycieli i pracowników szkoły odnośnie 

profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego, wspierania uczniów w czasie nauki zdalnej 

udział w konferencjach, webinariach poświęconych tej tematyce; 

IV. Dbanie 

o bezpieczeństwo 

młodzieży 

✓ Zapoznanie uczniów klas pierwszych 

z obiektami szkolnymi i zasadami 
bezpiecznego i prawidłowego 

poruszania się  i zachowania po 

szkole. 

✓ Uświadomienie zasad bezpiecznego 

i prawidłowego poruszania się po 

drogach. 

✓ Przeciwdziałanie objawom agresji 

wśród młodzieży, zapobieganie tzw. 

„fali” 

✓ Rozmowy na temat zasad bezpiecznego poruszania się po szkole i poza nią, zapoznanie 

uczniów z obiektami szkolnymi, zapoznanie uczniów z regulaminem funkcjonowania szkoły 

w okresie pandemii Sars-Cov-2.; 

✓ Systematyczne i konsekwentne przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących na 

terenie CKZiU; 

✓ Obserwacja zachowania uczniów w szkole i poza szkołą, rozmowy indywidualne z uczniami 

i rodzicami; 

✓ Współpraca z Policją i Strażą Miejską, organizacja prelekcji oraz zajęć profilaktycznych  

z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej nieletnich. (klasy pierwsze 

Technikum, słuchacze SP dla Dorosłych); 
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✓ Uświadomienie uczniom 

konieczności zgłaszania wszelkich 

prób czy aktów przemocy, 

zapobieganie dyskryminacji i 

demoralizacji 

✓ Dbanie o bezpieczeństwo cyfrowe 

młodzieży; bezpieczeństwo na terenie 

szkoły i poza nią 

✓ Zapoznanie młodzieży z planem 

przeciwpożarowym szkoły i 

możliwością ewakuacji. 

✓ Zapoznanie uczniów z przepisami 

BHP. 

 

✓ Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami w przypadku zaobserwowania sytuacji 

zagrażających zdrowiu i życiu młodzieży; 

✓ Systematyczne obserwacje uczniów w czasie zajęć oraz podczas dyżurów w czasie przerw, 

natychmiastowe reagowanie na najmniejsze przejawy agresji i przemocy rówieśniczej; 

Pełnienie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych 

✓ Dostarczanie rodzicom informacji o sposobach rozpoznawania wszelkich zagrożeń u swoich 

dzieci oraz adekwatnego reagowania. Doskonalenie umiejętności wychowawczych 

Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców 
Przekazywanie rodzicom informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z 

naruszeniem przez ucznia przepisów; 

✓ Szybkie i stanowcze reagowanie na zachowania aspołeczne, rozpoznawanie problemu i 

adekwatne działanie zgodne z procedurami w zakresie zwalczania demoralizacji, 

przestępczości i przejawów agresji; 

✓ Organizacja warsztatów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży, organizacja 

warsztatów dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej – pedagog, psycholog szkolny, 

specjaliści z zewnątrz; godziny wychowawcze, lekcje EDB, BHP 

V.  Wzmacnianie 

tożsamości lokalnej 

✓ Wspieranie wyglądu najbliższej 

okolicy i rozwijanie wrażliwości na 

wydarzenia lokalne o charakterze 

kulturalnym, sportowym i 

społecznym 

✓ Poznawanie historii miasta i jej 

regionu 

✓ Rozwijanie więzi emocjonalnej z 

własnym miastem, rozwijanie 

postawy społecznego zaangażowanie 

✓ Uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach odbywających się w mieście Łodzi i jej okolicach 

w ramach zapewnionego bezpieczeństwa młodzieży przez organizatorów 

✓ Organizowanie konkursów historycznych dotyczących miasta Łodzi, wycieczek po Łodzi i 

jej regionie (online), zachęcanie uczniów do udziału w konkursach; 

✓ Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych i działalności w Szkolnym Kole 

Wolontariatu, kole PCK, kole Caritas, organizowanie akcji na rzecz środowiska lokalnego; 

✓ Promowanie działalności i znaczenia Samorządu Szkolnego, Szkolnego Klubu Liderów 

Młodzieżowych - SKL 

VI. Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej 

✓ Zapoznawanie uczniów z dorobkiem 

kulturowym Polski, rozwijanie więzi 

✓ Organizowanie konkursów historycznych, prelekcji na temat historii naszego kraju; 

✓ Organizowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi i religijnymi 
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emocjonalnych z krajem ojczystym 

✓ Kultywowanie tradycji i świąt 

narodowych, szkolnych i religijnych 

✓ Przybliżanie sylwetki patrona szkoły 

– Karola Wojtyły 

✓ Znajomość praw i obowiązków 

obywatelskich 

(rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji 

Narodowej, wybory do Samorządu Szkolnego, itp.) 

✓ Kształtowanie właściwego zachowania się podczas uroczystości (nauka i śpiewanie hymnu 

państwowego, wprowadzanie sztandaru) 

✓ Zapoznanie uczniów na zajęciach edukacyjnych z przepisami i aktami prawnymi: 

Konstytucją RP; Deklaracją Praw Dziecka, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, itp. 

✓ Przygotowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz propagowanie 

postaw patriotycznych m.in. poprzez realizację programów i kampanii obywatelskich; 

✓ Zachęcanie uczniów do  

VII. Kształtowanie 

postawy ekologicznej 

✓ Kształtowanie odpowiedzialności za 

środowisko naturalne i zmiany w nim 

zachodzące  

✓ Propagowanie postaw ekologicznych 

uświadamiających zagrożenia 

wynikające z zatrucia i degradacji 

środowiska 

✓ Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska (np. włączanie się do akcji Zakrętaki,  

segregacja śmieci na terenie szkoły) 

✓ Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego, włączanie się do akcji typu       

obchody Światowego Dnia Ziemi (22.04.2022) 

✓ Organizowanie akcji, konkursów, kampanii na rzecz ochrony środowiska i praw zwierząt, 

zachęcanie uczniów do udziału w tego typu działaniach; 

✓ Prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego                       

i propagowania właściwych postaw obywatelskich (mniejszego konsumpcjonizmu, , 

propagowania korzystania z MPK, rowerów, segregacji śmieci, itp.); 

✓ Utworzenie w szkole punktu „Przyda się a nie zmarnuje!” 

 

 

  Treści programu będą realizowane podczas nauki stacjonarnej i zdalnej w czasie: 

 zajęć edukacyjnych, 

 godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, 

 zajęć z pedagożką i psycholożką szkolną 

 zajęć z doradcą zawodowym 
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 zajęć prowadzonych przez specjalistów z zewnątrz 

 zajęć pozalekcyjnych, konkursów przedmiotowych i zawodowych,  akcji edukacyjnych i charytatywnych 

 zawodów i turniejów sportowych 

 uroczystości szkolnych i pozaszkolnych 

 codziennego kontaktu wszystkich pracowników szkoły z uczniami i uczennicami w różnych sytuacjach szkolnych 

 działalności Samorządu Uczniowskiego, SKL i innych organizacji działających na terenie placówki 

 współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę w realizacji działań wychowawczych (poradnie, fundacje, stowarzyszenia, sąd, policja, straż 

miejska) 

 

8. Rola i zadania wychowawcze. 

Wszyscy pracownicy szkoły odpowiadają za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego. Za szczegółowe zadania odpowiadają poszczególne 

osoby: 

 

Dyrekcja − Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej 

atmosfery pracy w szkole 

− Dba o prawidłowe bezpieczeństwo uczniów i uczennic w tym bezpieczeństwo sanitarne związane z pandemią Sars-Cov19; 

− Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka i Praw Człowieka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

− Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku nauki, 

− Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych, 

− Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom, jak i pracownikom, dyżury pracowników szkoły, 

monitoring wejść i wyjść osób wchodzących i wychodzących ze szkoły 

Pedagog /Psycholog − Ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy i udzielania wsparcia uczniom w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

− Monitoruje proces adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego po ewentualnym powrocie z nauki zdalnej; diagnozuje 

trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze, monitoruje ich przebieg, o czym informuje dyrekcję szkoły. 

− Jest dostępny/a dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki, 
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stacjonarny harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły 

− Ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby), 

− W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie 

dla ucznia, 

− Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

− Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia 

konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych, 

Nauczyciele − Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej terenem w czasie wycieczek, wyjść  

− Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu  o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

− Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

− Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi, policją, opieką społeczną (w przypadku zgłoszenia przez w/w instytucje 

takiej potrzeby), 

− Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania 

−  Kształtują w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; potrafią współdziałać i 

współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

− Na zajęciach lekcyjnych mają obowiązek dostosowania wymagań do możliwości ucznia w oparciu o opinię lub orzeczenie 

wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

− Kształcą i wychowują dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku  dla każdego człowieka. 

Wychowawcy klas − Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

− Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby, 

− Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i 

przygotowują do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

− Wspólnie z pedagogiem szkolnym  i psychologiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej, materialnej, 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających tych form pomocy 

− Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również tych z zaburzeniami 

w zachowaniu i deficytami rozwojowymi,   

−  Mają obowiązek: 

− przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego lub zdalnego,  

− przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas nauczania stacjonarnego i zdalnego,  

− przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego na 
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terenie szkoły i zobowiązać uczniów do ich przestrzegania, 

− sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów podczas nauczania zdalnego i 

przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem 

− na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy nauczania bądź trudności związanych z 

wprowadzeniem nauczania zdalnego, 

− na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy, zorganizować akcję informowania o 

możliwości skorzystania ze szczepień ochronnych 

− zorganizować w razie możliwości zajęcia reintegracyjne w szkole lub poza szkołą po długotrwałym okresie nauki zdalnej 

Rada Rodziców − Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły, 

− Współdecyduje o formach pomocy uczniom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczo - 

profilaktycznego szkoły, 

− Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły, 

− Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. 

Samorząd Uczniowski − Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji  i grona pedagogicznego, 

− Inicjuje działania dotyczące życia szkolnego uczniów (akcje charytatywne, imprezy kulturalne itp.) 

− Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji 

− Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły 

− Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję 

− Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej. 

Biblioteka szkolna − Dba o rozwój czytelnictwa, zachęca uczniów do korzystania z jej zasobów, organizuje akcje czytelnicze, kiermasze podręczników, 

zachęca do ich udziału 

− Aktywnie współpracuje z nauczycielami i wychowawcami 

− Dba o poczucie bezpieczeństwa 

Rodzice − Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  i kształcenia dzieci 

− Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych  w danej klasie i szkole 

− Dbają o realizację obowiązku nauki swoich dzieci 

− Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponują pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i 

poza nią 

Pozostali pracownicy − Wspomagają działania w/w osób 
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szkoły − Dbają o poczucie bezpieczeństwa dzieci 

− Reagują w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych 
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9. Ewaluacja. 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego           

w Łodzi będzie podlegać systematycznej ewaluacji, a ewentualne zmiany zostaną uwzględnione   

w następnym roku szkolnym. W ewaluacji będą wykorzystane opinie uczniów, rodziców, 

nauczycieli. Stosujemy następujące sposoby ewaluacji:  

• badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, uczniami, wychowawcami i nauczycielami, badania 

sondażowe wśród społeczności szkolnej z wykorzystaniem formularzy google 

• obserwacja i analiza osiągnięć szkolnych oraz obserwacja w zachowaniu, postawach i działaniu 

uczniów w trakcie roku szkolnego, rozmowy z uczniami, wychowawcami, nauczycielami i 

rodzicami;  

• analiza dokumentacji szkolnej i zmian w niej zawartych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie 
Dagmara Michałowska-Gudala 

Katarzyna Nieborak 
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10.  Propozycja tematów i zagadnień do wykorzystania podczas godzin wychowawczych na 

poszczególnych etapach edukacyjnych: 

 

Technikum Nr 19 

Klasa Pierwsza 

 

1. Wprowadzenie uczniów w środowisko szkoły, zapoznanie z dokumentami szkolnymi. 

2. Pandemia Sars-Cov-2 – moje odczucia, obawy, spostrzeżenia. Jak skutecznie chronić siebie i innych. 

3. Integracja zespołu klasowego- zajęcia adaptacyjno-integracyjne 

4. Tworzymy grupę – ustalanie celów i reguł grupowych, rozwijanie samorządności w zespole rówieśniczym, 

organizacja pracy wewnątrz klasy 

5. Co nas łączy – prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp. 

6. Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania im ( lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, 

wyśmiewanie itp.) 

7. Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń , miłość – czy znasz różnice ?. 

8. Rola współpracy i pomocy grupy w osiąganiu celów indywidualnych i grupowych. 

9. Planowanie własnego rozwoju. 

10. Rozległość zainteresowań jako czynnik ułatwiający dokonanie wyboru. 

11. Ściąganie, podpowiadanie, wagary a solidarność i uczciwość wobec siebie i innych. 

12. Jak się uczyć efektywnie? 

13. Umiejętne gospodarowanie czasem pracy i wolnym od zajęć. 

14. Niepowodzenia to porażki czy kolejne etapy w drodze do celu ? 

15. Umiejętność stawiania celów w zależności od własnych możliwości i potrzeb. 

16. Rola wykształcenia we współczesnym świecie. 

17. Jak umiejętnie poszukiwać informacji. 

18. Dyskusja jako jedna z form zdobywania wiedzy. 

19. Savoir-vivre w życiu szkolnym.Podnoszenie poziomu kultury języka, eliminacja wulgaryzmów. 

20. Co to jest złość? Wyrażanie złości. Uczucia - identyfikacja i nazywanie uczuć. 

21. Dobre sposoby radzenia sobie ze złością, gniewem, rozczarowaniem, stresem. 

22. Komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność odczytywania sygnałów z otoczenia. 

23. Nieagresywne wyrażanie emocji negatywnych –"język JA" 

24. Wyrażanie buntu w sposób społecznie akceptowalny, nie psujący relacji między rówieśnikami. 

25. Rola agresji, wulgaryzmów i żargonu w wyrażaniu emocji i kształtowaniu kontaktów między ludźmi. 

26. Źródła zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka. 

27. Przeprowadzenie dyskusji na wybrany temat wg. reguł i omówienie rezultatów. Ćwiczenie umiejętności 

wypowiadania własnych sądów  

28. Rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, subkultury, choroby) i manipulacji polityczno-
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gospodarczych ( rasizm, nietolerancja, terroryzm, rozpad więzi rodzinnych, brak ideałów, fake news itp.) 

29. Rola używek w radzeniu sobie z trudnościami i nawiązywaniem kontaktów. Manipulowanie świadomością. 

30. Mechanizm powstawania uzależnień. 

31. Mówienie " NIE" a autorytet w grupie. 

32. Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała. 

33. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program czy koncert. 

34. Odpowiedzialność karna nieletnich. 

35. Sytuacje kryzysowe w życiu człowieka. 

36. „Powrót do nauki stacjonarnej – szansa czy wyzwanie?” 

 

Klasa druga 

1. Budowanie właściwych relacji międzyludzkich, rozwijanie umiejętności społecznych. 

2. Pandemia Sars-Cov-2 – moje odczucia, obawy, spostrzeżenia. Jak skutecznie chronić siebie i innych. 

3. „Powrót do nauki stacjonarnej – szansa czy wyzwanie?” 

4. Poznajemy siebie – asertywność, uległość, agresja w zachowaniu. 

5. Poznaję swoje sposoby zachowania – asertywność, uległość ,agresja. 

6. Zdrowe i dobre życie, etapy podejmowania decyzji w odniesieniu do używek. 

7. Gdzie szukać pomocy? 

8. Zdrowe odżywianie się. Szczupły nie musi oznaczać CHUDY . 

9. Oswajanie stresu. 

10. Aktywne, konstruktywne rozwiązywanie problemów. 

11. Jak się kłócić, jak krytykować – wyrażanie złości i gniewu w nieinwazyjny sposób. 

12. Jak umiejętnie przyjmować krytykę – asertywne sposoby radzenia sobie. 

13. Dotrzymywanie umów i obietnic – analiza własnych możliwości. 

14. Umiejętność samooceny – moje wady i zalety. 

15. Samoakceptacja źródłem rozwoju osobistego. 

16. Jak zachować wewnętrzny spokój i pogodę ducha ? 

17. Dyskusja, negocjacje, kompromis – rodzice i dzieci, dorośli i młodzież. 

18. Inny nie znaczy gorszy – postawa tolerancji wobec drugiej osoby. 

19. Umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom – mówienie NIE.  

20. Kształtowanie relacji międzyludzkich – język "JA" 

21. Bariery komunikacyjne – język "TY" 

22. Doradzać czy wysłuchać – rola aktywnego słuchania w pomaganiu innym. 

23. Nieśmiałość – zaleta czy wada . 

24. Rola przyjaźni i miłości w rozwoju emocjonalnym człowieka. 

25. Ludzie którym ufam. Moje Autorytety. 

26. Kultura bycia czyli SAVOIR VIVRE na co dzień. 

27. Kim jestem – pojęcie godności ludzkiej. Media i wszystko na sprzedaż ? 
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28. Obniżony nastrój a depresja młodzieńcza. 

29.  Rzeczywistość w której żyję. Moje prawa i obowiązki. 

30.  Modne czy niemodne słowa?: OJCZYZNA, PATRIOTYZM, HONOR, POLAK, UCZCIWOŚĆ, 

CZŁOWIECZEŃSTWO. 

31. Być czy mieć ? Do czego dążę w swoim życiu? 

32. Ukazywanie konsekwencji zachowania wobec innych. Rekompensowanie wyrządzonych krzywd. 

33. Uczenie dostrzegania przemocy w środowisku rówieśniczym i reagowania ( cyberbullying) 

34. Współczesny świat. Rola agresji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów. Wojny, terror, problem 

uchodźctwa. 

35.  Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp. 

36.  Empatia czy egoizm…do czego mi bliżej? 

37.  Jak wspierać osobę w sytuacji kryzysowej? 

38. Sposoby spędzania czasu wolnego- wymiana doświadczeń, zainteresowań, pasji. 

 

Klasa trzecia 

1. Pandemia Sars-Cov-2 – moje odczucia, obawy, spostrzeżenia. Jak skutecznie chronić siebie i innych. 

2. Uświadomienie znaczenia i roli rodziny w życiu każdego człowieka. 

3. Konflikt pokoleń - mit czy rzeczywistość, 

4. Rola przyjaźni w życiu człowieka. 

5. Poglądy na temat miłości. Miłość a odpowiedzialność.  

6. Dokąd zmierzamy ? Rola wykształcenia w planowaniu rozwoju osobistego. 

7. Kształcenie i samokształcenie, ich związek ze zdolnościami , zainteresowaniami i rozwojem osobistym. 

8. Studia jako etap rozwoju a nie ostateczny efekt. 

9. Moje plany życiowe – nauka, rodzina, praca. Wyznaczanie długoterminowych celów. 

10. Pierwsze podsumowanie - TO UMIEM i POTRAFIĘ . 

11. Praca twórcza i odtwórcza a satysfakcja osobista 

12. Człowiek twórczy a używki. 

13. Kariera czy rodzina ? Czy umiesz dokonać wyboru. 

14. Co to znaczy być dojrzałym. Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna. 

15. Bycie dojrzałym to " wolność OD" czy " wolność DO" czegoś. 

16. Dojrzałość psychoseksualna. 

17. Własny STYL a nakazy mody. 

18. Wpływ reklam i środków masowego przekazu na dokonywanie wyborów. 

19. Zagrożenia płynące z Internetu. 

20. Polska emancypacja. Rola kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. 

21. Demokracja w "polskim" wydaniu, fikcja czy szkoła życia. 

22. Ludzie starsi i sprawni inaczej – okazywanie szacunku, pomocy i tolerancji dla ich słabości. 

23. Alienacja człowieka we współczesnym świecie. 
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24. Współczesne zagrożenia ekologiczne, cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe. 

25. Rola stowarzyszeń charytatywnych i wolontariatu w pomaganiu ludziom chorym, biednym, starszym, 

uchodźcom. 

26. Radzenie sobie ze stresem - dostarczenie wiadomości na temat pojęcia stres, stresorów. 

27. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp. 

28. Sztuka autoprezentacji w kontekście egzaminu maturalnego, rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu 

zawodowego. 

29. Preorientacja zawodowa. Uczelnie wyższe w moim mieście. 

30. Zaburzenia i choroby psychiczne. Gdzie szukać pomocy? 

31. „Powrót do nauki stacjonarnej – szansa czy wyzwanie?” 

 

Klasa czwarta. 

1. Pandemia Sars-Cov-2 – moje odczucia, obawy, spostrzeżenia. Jak skutecznie chronić siebie i innych. 

2. „Powrót do nauki stacjonarnej – szansa czy wyzwanie?” 

3. Dojrzałość psychoseksualna. 

4. Rola i wartości rodziny w życiu współczesnego człowieka. 

5. Jak radzić sobie z konfliktami w rodzinie. 

6. Sztuka autoprezentacji. 

7. Wzorce rodzicielskie – rola matki i ojca w rodzinie. 

8. Rola kobiety i rola mężczyzny w dorosłym życiu. 

9. Wybór przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego. 

10. Prawa i obowiązki obywatelskie. 

11. Kształtowanie umiejętności podejmowania wyzwań życiowych, wytyczania i osiągania celów. 

12. Planowanie kariery. 

13. Jak sobie radzić z agresją i przemocą? Gdzie szukać pomocy? 

14. Jak radzić sobie w sytuacjach stresowych – moje dobre doświadczenia. 

15. Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie i poglądy młodych ludzi. 

16. Radzenie sobie w trudnych sytaucjach życiowych. Gdzie mogę szukać pomocy? 

17. Zagrożenia wieku młodości i nie tylko ( alkohol, narkotyki, papierosy, sekty, dopalacze). 

18. Lekcja z cyklu " POLECAM" - ostatnio przeczytaną książkę, obejrzany film, program TV, koncert itp. 

19. Moja dalsza ścieżka życiowa, gdzie i jak szukać pracy, jak dobrze przygotować się do rozmowy 

kwalifikacyjnej? 

20. Czy „Inny” znaczy gorszy? Moje podejście do mniejszości. 

21. Co oznacza bycie szczęśliwym? Osobiste refleksje. 
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