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1. Podstawa prawna. 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

- Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

- Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

- Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze 

zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia 

      - 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 

       - rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 

branżowej szkoły II stopnia z dnia 8 marca 2022 

        - 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

      -  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  

      - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli     

(Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 2. 

 

      - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki 

dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/03/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-technikum-oraz-branzowej-szkoly-ii-stopnia.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/03/rozporzadzenie-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-technikum-oraz-branzowej-szkoly-ii-stopnia.pdf


 

      - Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: 
1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i 

wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez 

umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz 

kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w 

Internecie i mediach społecznościowych. 

 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 

wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i 

integracyjnych. 

 

- Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa. 

 

2. Misja i wizja szkoły. 

Misja Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie  we wszystkich obszarach swej działalności odwołuje się do tradycji najlepszych szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Szkoła za priorytet uznaje niezależność myśli i postaw oraz hołduje powszechnie uznanym zasadom i 

wartościom.   Uwzględniając procesy występujące na świecie, w tym m. in. globalizacje, regionalizm, dynamicznie zmieniający się rynek pracy, Szkoła 

przygotowuje uczniów,  by  mogli sprostać wymaganiom współczesnego rynku, kreując wśród uczniów postawę otwartości, wzajemnego szacunku i 

tolerancji. Chce w tym wspierać wychowawcze funkcje rodziny. 



Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie  - czerpiąc doświadczenie z sześćdziesięcioletniej, własnej tradycji - pragnie tworzyć przyszłość   

w oparciu o dotychczasowe zasady, które doprowadziły do obecnego wizerunku Szkoły na miarę XXI wieku tj. WIZJONERSTWO, KREATYWNOŚĆ, 

ODWAGA PODEJMOWANIA RYZYKA. 

Przesłaniem Szkoły jest przyczynianie się do podwyższania jakości życia społeczeństwa przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy, 

kreowanie umiejętności jej wykorzystywania w praktyce oraz kształtowanie postaw. 

Szkoła dbając o wysoką jakość kształcenia, jednocześnie uwzględnia w ofercie programowej potrzeby współczesnego rynku pracy oraz zasadę 

kształcenia przez cale życie. 

 

Wizja Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie zakłada: 

• Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktycznej pod kontem egzaminów w kwalifikacjach,   

• Dbałość o jakość kształcenia, 

• Polepszanie warunków nauki, 

• Permanentne doskonalenie programów i planów nauczania,   

• Rozszerzenie współpracy z otoczeniem zewnętrznym . 

 

Reasumując, Szkoła kształtuje w uczniach postawę człowieka kreatywnego i przedsiębiorczego. Wymienione elementy wizji realizowane są przez kadrę 

dydaktyczną  otwartą na świat. W kształceniu o profilu zawodowym uczestniczą praktycy. Wychodząc ze sformułowanej misi i wizji Szkoły, uczniowie 

mają szerokie możliwości dostosowywania kierunku kształcenia do swoich zdolności i zainteresowań. Podejmują świadome decyzje o wyborze 

kierunku, odbywają praktyki zawodowe, w czym Szkoła wspomaga ucznia m. in. poprzez ich organizowanie we współpracy z pracodawcami,  w trakcie 

kształcenia wykazują aktywność w zakresie pogłębiania swojej wiedzy, umiejętności oraz kreowania postaw poprzez angażowanie się w działalność kół  

zainteresowań. Uwzględniając zmianę jako cechę charakterystyczną współczesnego świata, w tym rynku pracy, Szkoła  wyposażać będzie ucznia  

w trakcie cyklu kształcenia w umiejętności zarzadzania sobą. 

 

3. Strategie wychowawczo – profilaktyczne szkoły. 

Cele i zadania programu realizowane będą w oparciu o następujące strategie wychowawczo - profilaktyczne: 

- strategie informacyjne  – dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia oraz efektów pracy, jasne kryteria oceniania; 

- strategie komunikacyjne  – wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiających  wyrażanie własnych poglądów, szczerości i otwartości  

w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych, dotyczących jednostki i grupy. 

- strategie współdziałania – podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie 

współpracy między uczniami; 

- strategie modelowania – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm postępowania na lekcji, w szkole i w otoczeniu innych 

ludzi; 

- strategie doświadczania – stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, aktywne i refleksyjne pełnienie ról w klasie i w szkole, dzielenie się 

efektami własnej pracy z innymi; 

- strategie alternatyw – stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez ucznia oraz różnych strategii umożliwiających mu korzystanie  

z własnych zasobów i niwelowanie indywidualnych deficytów; 

- strategie interwencyjne – pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu zaistniałych problemów, udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych. 



 

4. Wizerunek  absolwenta (ze Statutu Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa). 

Absolwenta cechuje: 

1) pozytywne  nastawienie  do  ludzi  (życzliwość, empatia, tolerancja, wrażliwość na krzywdę innych), 

2) odpowiedzialność  za  siebie  i  innych,  poszanowanie  życia  własnego  i życia innych, poszanowanie praw, 

3) posiadanie  umiejętności  odnalezienia  się na    rynku    pracy,  efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, znajomość  języków obcych, 

4) szacunek  do  pracy  i  nauki  (uczciwość,  rzetelność,  aktywność,  konsekwencja w działaniu do celu, kreatywność). 

 

5. Diagnoza potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki: 
 

a/  wnioski z raportu z realizacji programu profilaktycznego ,,Debata” w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie - łącznie warsztatami objęto 147 

uczniów, przeprowadzono je w maju 2022 roku. 

Uczniowie na początku zajęć odpowiadali na pytania, a ich odpowiedzi wyglądały następująco:  
 

Pytanie: TAK NIE 

1. Czy chciałbyś spotkać osobę, która z własnego wyboru całe swoje życie przeżywa bez alkoholu ? 

 

 

81% 

 

19% 

2. Czy gdybyś taką osobę poznał to poszedłbyś ze jej przykładem? 

 

43% 57% 

3. Czy zdarzyło ci się upić w okresie od 1 września do dnia badania? 

 

 

46% 

 

54% 

4. Czy zdarzyło ci się choć raz pić piwo w okresie od 1 września do dnia badania? 

 

 

72% 

 

28% 

5. Czy zdarzyło ci się pić wódkę w okresie od 1 września do dnia badania? 

 

63% 37% 

6. Czy jest prawdą zdanie – całkowita abstynencja jest rzeczą dziwną? 29% 71% 

7. Czy chciałbyś, aby twoje własne „wesele” odbyło się całkowicie bez alkoholu? 14% 86% 



 

8. Czy wolałbyś randkę bez alkoholu czy z alkoholem? 

 

Bez alkoholu 

61% 

Z alkoholem 

39 

 

 

Temat alkoholu i środków psychoaktywnych, o których również była mowa wzbudzał dużo emocji, ciekawości i zainteresowania. 

Uczniowie wymieniali straty, które może spowodować alkohol: najczęściej padała odpowiedź: chora wątroba, serce, słaba pamięć, KAC, KASA, zrobienie 

czegoś głupiego, ciąża, depresja, problemy w rodzinie, uzależnienie, wiele odpowiedzi było określanych „slangiem młodzieżowym”. 

W wypowiedziach indywidualnych odpowiadali: NIE WIEM lub BRAK STRAT. Pojedyncze osoby podały wyrzuty sumienia, stratę zaufania rodziców bądź 

problemy szkolne. 

Korzyści z alkoholu podawane przez uczniów: dobra zabawa, rozluźnienie, otwartość, przyjemność, smak, towarzystwo, zapomnienie o problemach, sposób na 

smutki, szczęście, radość, mówienie prawdy, wolność, pewność siebie, humor, bycie zabawnym, dobre samopoczucie, wiele odpowiedzi było określanych 

„slangiem młodzieżowym” wzbudzającym wśród uczestników poczucie humoru. 

Uczniowie w sposób jasny, stanowczy wyrażali swoje stanowisko wobec substancji psychoaktywnych. Negowali zasadność ich zażywania wskazując na straty, 

jednakże wskazywali na okoliczności, które pozwalają na ich zażycie. Najczęściej wskazywane były sytuacje związane z regulowaniem stanów emocjonalnych 

jako poprawa humoru, towarzystwo – dobra zabawa, przełamywanie barier – dotyczy kontaktów interpersonalnych. Towarzyszyło im wiele stereotypów  

i błędnych przekonań normatywnych 

b/ wnioski z ubiegłorocznej ewaluacji PW-P w sferze duchowej – badanie ankietowe skierowana było zarówno do uczniów, jak i rodziców, nauczycieli.  

Omówienie ankiety dla uczniów (odpowiedziało na pytania 187 osób)  

Pyt. 1  

Czy wartości duchowe, tj. uczciwość, mądrość, dobro. wrażliwość, wiara, wolność, odwaga. prawda – są ważne w twoim życiu?  

Na to pytanie 161 osób – 86% odpowiedziało, że tak, pozostałe 26 (14%) – nie. 

Pyt.2  



Kto ‘ uczy ‘ Cię wartości duchowych? 

Największa grupa uczniów wskazała na rodziców - 113, dziadków – 39 osób, Kościół – 34 osoby. 31 uczniów, co stanowi 16,5% wskazało na nauczycieli. 

Duża grupa, aż 61 osób – 32,5% odpowiedziała na to pytanie, wskazując kategorię „inni” i w następnym pytaniu określiła, o kogo im chodziło; uczniowie 

wymieniali: kolegów, przyjaciół, samych siebie i swoje obserwacje świata.  

Pyt. 4 

Na jakich zajęciach w szkole słyszysz o wartościach duchowych? 

Zdecydowana większość ankietowanych wskazała na godziny wychowawcze, religię, język polski, filozofię, historię, biologię. Tylko kilka osób napisało, ze 

przekaz tych wartości  ma miejsce na lekcjach z przedmiotów zawodowych.  

Pyt. 5. 

Czy czujesz się zachęcony przez nauczycieli do kierowania się w życiu wartościami duchowymi? 

Na to pytanie zdecydowana większość uczniów – 119 – 63,5%  odpowiedziała, że nie czuje się zachęcana przez nauczycieli do kierowania wartościami w życiu  

Pyt. 6 

Jak sądzisz, czy młode pokolenie często kieruje się wartościami duchowymi w życiu? 

Według uczniów – 154 osoby tak odpowiedziały – 82% - młode pokolenie nie kieruje się wartościami duchowymi.  

Pyt. 7 

Które wartości duchowe są dla Ciebie najważniejsze? Wybierz maksymalnie 3. 

Najwięcej osób wskazało na uczciwość (123 – 65,7%), następna wartość wybierana przez uczniów to prawda – 114 – 61%. W dalszej kolejności były: 

wolność (42%), dobro (42%), odwaga (40%), mądrość (32%), wrażliwość (28%).  

Pyt. 9 

Dlaczego trudno dziś kierować się wartościami duchowymi w życiu? 

Szukając odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego dziś trudno kierować się wartościami duchowymi w życiu, uczniowie zauważyli, że bez wartości żyje się łatwiej 

i przyjemniej (83 osoby – 44%), że życie w zgodzie z wartościami się nie opłaca (53% - 28%). Pojawiły się też odpowiedzi, że to niemodne, że tylko ludzie 

słabi kierują się wartościami. Ale uczniowie pisali również, że te wartości nie są dobrze przekazywane, że młodzi są zagubieni i nie jest im łatwo dokonywać 

wyboru wartości.  

Pyt. 11. 

Które z wartości duchowych są szczególnie  niepopularne w obecnych czasach  i dlaczego? 

Uczniowie do niepopularnych wartości zaliczyli te same, które im się wydają cenne – prawda, uczciwość, wiara, czystość, dobro, wrażliwość.  

Pyt. 12.  

Którym wartościom w szkole warto by było poświęcić więcej czasu? W jaki sposób? 

Ankietowani do wartości, którym należy poświęcać więcej czasu  zaliczyli – uczciwość, odwagą, mądrość, prawda, szacunek, wolność.  

Pyt. 13 

Jakich sposobów przekazywania wartości, w Twojej ocenie, brakuje w szkole? 

Wielu uczniów pisało, że żadnych, ale były też konkretne wskazówki, jak możemy w szkole przekazywać wartości – przez organizowanie spotkań i rozmów z 

ciekawymi ludźmi, którzy w swoim życiu mierzyli się z wartościami, przez lepsza organizację lekcji religii, przez odwoływanie się do przykładów, dzięki 

którym można będzie pokazywać, jak w praktyce wygląda życie zgodne z wartościami duchowymi.  



Omówienie ankiety dla nauczycieli (odpowiedzi udzieliło 48 osób). 

1.Czy wychowujesz swoich uczniów do kierowania się wartościami duchowymi (tj  np. uczciwość, dobro, wrażliwość, wiara, wolność, odwaga, prawda) w 

życiu? 

Niemalże wszyscy ankietowani (bez jednej osoby) odpowiedziały twierdząco na to pytanie.  

2. 

Jeśli zaznaczyłeś tak, podaj przykłady sytuacji, w których wychowujesz do wartości. 

Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiały się najczęściej sformułowania:  

- staram się dawać przykład dotyczący wartości, 

- podejmowanie rozmów w sytuacjach trudnych, na bieżąco,  

- poświęcam im godziny wychowawcze,  

- dyskutujemy przy okazji omawia różnych zagadnień,  

- godziny wychowawcze,  

- wycieczki, wyjazdy do kina, teatru,  

- zebrania,  

- podejście do ściągania, uciekania z lekcji, korygowanie zachowań uczniowskich 

- zachęcanie do wolontariatu, pomocy koleżeńskiej, budzenie wrażliwości na drugiego człowieka, organizacja przedsięwzięć charytatywnych,  

- dbanie o to, by uczniowie rzetelnie wykonywali powierzone zadania,  

- wspominanie ważnych wydarzeń historycznych, np. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  

- pokazywanie roli różnych instytucji, organizacji, Kościoła, kierujących swoje działania na realizację wartości duchowych.  

 

Pyt. 3  

Jak sądzisz, dlaczego dziś ciężko jest przekonać młodzież do kierowania się w życiu wartościami duchowymi? 

Pytanie otwarte dawało ankietowanym do wyrażenia swoich różnych opinii na temat źródeł trudności spotykających młodzież w kierowaniu się wartościami 

duchowymi. Nauczyciele wskazali takie źródła:  

- brak wychowania w domu  

- młodzież oczekuje szybkich efektów, nie jest fizycznie przygotowana do wysiłku, szczególnie długotrwałego, 

- brak im motywacji wewnętrznej, która budowana jest we wczesnych latach życia,  

- nie stawia się  młodzieży wymagań,  

- brak konsekwencji i siły u dorosłych w rozliczaniu powierzonych zadań - dorośli chcą być „fajni” i pozwalają ma zbyt wiele;  

- brak kontroli swoich dzieci czy wychowanków zasłaniając się brakiem czasu, 

- wykonywanie obowiązków za ucznia czy własne dziecko; 

- wielu rodziców sama żyje poza wartościami, fascynują się wolnym życiem bez trudów i wiary, bez pamięci o historii.   

- świat dziś promuje egoizm, hedonizm, spryt, zasadę „cel uświęca środki” , pieniądz 

- na wychowanie młodych ludzi coraz większy wpływ ma świat wirtualny, media społecznościowe,  

- dorośli (instytucje, organizacje, rządzący, Kościół) nie dają właściwego przykładu, 



- młodzież postępuje według swoich zasad, kryteriów, praw, 

- współcześnie w świecie bardziej liczą się wartości materialne niż duchowe. 

 

Pyt. 4 

Jakie formy pracy z uczniami sprzyjają wychowaniu do wartości? 

Najwyżej nauczyciele ocenili godziny wychowawcze, a później wycieczki i wyjścia, wydarzenia szkolne, uroczystości, kontakty indywidulane, lekcje 

przedmiotowe, najniżej zajęcia pozalekcyjne.  

 

Pyt. 5. 

Jakich sposobów przekazywania wartości, w Twojej ocenie, brakuje w szkole? 

Odpowiedzi nauczycieli były bardzo zbliżone do odpowiedzi uczniów  

- brakuje spotkań i rozmów z ciekawymi ludźmi, którzy w swoim życiu mierzyli się z wartościami,  

- brakuje zachęty do lekcji religii, etyki,   

- brakuje konsekwentnego budowania wspólnoty społeczności szkoły, 

- za mało rozmów z młodzieżą,  

- za mało wyjść na uroczystości państwowe.  

Omówienie ankiety dla rodziców (60 osób): 

Pyt. 1  

Czy uczysz swoje dzieci kierowania się w życiu wartościami duchowymi? 

Na to pytanie niemalże wszyscy ankietowani odpowiedzieli pozytywnie.  

Pyt. 2 

Jakich wartości duchowych uczysz swoje dzieci? 

Rodzice wskazali jako najważniejsze wartości, które starają się przekazywać uczniom - uczciwość, prawda, wrażliwość, odwaga, dobro, mądrość, wiara, 

wolność, czystość.  

  

Pyt. 3 

W jaki sposób przekazujesz wartości duchowe swoim dzieciom?  

- stosuję te zasady w swoim życiu – 49 osoby wskazały ten sposób; 

- słowami – rozmowy, pogadanki, dyskusje o wartościach – 43 osoby wskazały ten sposób; 

- wskazuję na ludzi, których warto naśladować, których uznajemy za autorytet, które są dobrymi przykładami – 26 osoby wskazały ten sposób. 

 

Pyt. 4 i 5  

Na jakich lekcjach szkoła powinna wychowywać do powyższych wartości? Jakie formy pracy z uczniami sprzyjają wychowaniu do wartości?  

Rodzice byli tu całkowicie zgodni z nauczycielami – wskazali w ten sam sposób na godziny wychowawcze, a później wycieczki i wyjścia, wydarzenia szkolne, 

uroczystości, kontakty indywidulane, lekcje przedmiotowe, najniżej zajęcia pozalekcyjne. 



  

Pyt. 6  

Jakich sposobów przekazywania wartości, w Twojej ocenia, brakuje w szkole?  

Rodzice wymienili działania bardzo podobne do tych, które wskazali uczniowie i nauczyciele. Są wśród nich:  

- postępowanie oparte na szacunku do drugiego, 

- wyjaśnianie sytuacji trudnych, 

- kontakty indywidualne,  

- położyć nacisk na kulturę osobistą,  

- kontaktować się z uczniami nie tylko w ramach nauczania swojego przedmiotu, 

- kontakty z ludźmi potrzebującymi, wolontariat, akcje dla schronisk zwierząt,  

- wspólna praca na rzecz szkoły,  

- pokazywać więcej pozytywnych zachowań uczniów szkoły, pokazywać ich dokonania – promocja uczniów, którzy na to zasłużyli szkoły.  

 

WNIOSKI: 

1. Istnieje rozbieżność pomiędzy tym, że młodzież przyznaje, że wartości duchowe są dla niej ważne, a tym, że jednak się nimi nie kieruje się w życiu.  

2. Młodzi ludzie twierdzą, odwrotnie niż nauczyciele, że nauczyciele nie zachęcają ich do kierowania się w życiu wartościami duchowymi. .  

3. Wszyscy dostrzegają trudności w przekazie wartości duchowych, zarówno te dotyczące szkoły, młodych ludzi, rodziny, jak i świata.  

4. Hierarchia wartości ważnych dla rodziców, uczniów i nauczycieli jest spójna.  

5. Szkoła podejmuje i powinna nadal podejmować zróżnicowane działania zmierzające do wychowania do wartości.  

6. Ankietę wypełniła stosunkowo niewielka liczba respondentów.  

REKOMENDACJE:  

1. Zaplanować w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym działania zmierzające do wychowywania ku wartościom, wykorzystując propozycje 

uczniów, rodziców i nauczycieli (projekty, uroczystości – szkolne i państwowe, wyjścia, wycieczki, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy 

mierzyli się z różnymi wartościami), a także przyjrzeć się możliwościom lepszej organizacji lekcji religii, etyki. 

2. Zwrócić szczególną uwagę na sposoby zachowywania się wszystkich członków społeczności szkolnej – mają się one opierać o wzajemny szacunek, 

uczciwość, prawdę.  

3. Zmienić sposób ankietowania nauczycieli, uczniów i rodziców w odniesieniu do PW-P. 

4. W przyszłym roku szkolnym poddać ewaluacji raz jeszcze sferę duchową PW-P, czyniąc wyniki tegorocznej diagnozy punktem odniesienia dla tej 

ewaluacji.   

 



c/ wnioski z diagnozy wstępnej „Czynniki ryzyka i czynniki chroniące ze szczególnym uwględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych ” 

Ankieta, czynniki chroniące i ryzyko została przeprowadzona do 30 września 2022 r. Brało w niej udział 450 uczniów/uczennic z Technikum i Szkoły 

Branżowej.  

Ankieta pomocna jest w opracowaniu działań wychowawczo-profilaktycznych dla szkoły. Wyniki ankiety posłużą do szerszego przyjrzenia się problemom 

uczniów/uczennic w różnych obszarach. 

Kwestionariusz składa się z 14 pytań. 11 zamkniętych oraz 3 otwartych. 

1. Czy zdarzyło się, że ktoś proponował Ci narkotyki, dopalacze? 

a) Tak – 25% 

b) Nie – 70% 

c) Nie udzieliło odpowiedzi – 5% 

2. Czy kiedykolwiek skorzystałeś z tych propozycji? 

a) Tak – 4% 

b) Nie – 87% 

c) Nie udzieliło odpowiedzi – 9% 

3. Czy kiedykolwiek miałeś propozycję picia alkoholu? 

a) Tak – 58% 

b) Nie – 34% 

                  c) Nie udzieliło odpowiedzi – 8% 

4. Czy próbowałeś/-aś palić lub palisz papierosy/e-papierosy? 

a) Tak – 52% 

b) Nie – 43% 

c) Nie udzieliło odpowiedzi – 5% 

5. Czy doświadczyłeś/-aś przemocy, hejtu w sieci (np. w postaci wulgarnego wyzywania, poniżania, zastraszania, ośmieszania itp.)? 

a) Tak – 25% 

b) Nie – 70% 

c) Nie udzieliło odpowiedzi – 5% 

6. Jeżeli odpowiedziałeś/-aś tak, to jakiego rodzaju była to przemoc? 

a) rozsyłanie kompromitujących materiałów – 2% 

b) rozsyłanie treści prywatnych – 3% 

c) włamania/kradzież kont – 3% 

d) poniżanie – 13% 



e) zastraszanie – 10% 

f) szantaż – 4% 

g) wulgaryzmy stosowane względem mojej osoby – 13% 

h) tworzenie kompromitujących i ośmieszających, tzw. memów w stosunku do mojego wizerunku – 3% 

7. Czy kiedykolwiek dokonałeś/-aś samookaleczenia? 

a) Tak wielokrotnie – 13% 

b) Tak, ale tylko raz – 7% 

c) Nie – 75% 

d) Nie udzieliło odpowiedzi – 5% 

8. Do kogo w razie zagrożenia własnego lub innych zwróciłbyś/-abyś się o pomoc? 

a) wychowawcy – 21% 

b) pedagoga/psychologa – 11% 

c) innego nauczyciela – 19% 

d) dyrektora – 6% 

e) rodzica – 41% 

9. Czy w Twojej ocenie nadmiernie odczuwasz: 

a) poczucie mniejszej wartości – 21% 

b) samooskarżanie się – 9% 

c) pesymistyczne myśli – 18% 

d) przenikliwe odczucie smutku, przygnębienia – 26% 

e) zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) – 7% 

f) nadmierną częstotliwość używania telefonu komórkowego 21% 

10. Czy chętnie chodzisz do szkoły? 

a) Tak – 43% 

b) Nie – 47% 

c) Nie udzieliło odpowiedzi – 10% 

11. Jak czasami nie chcesz iść do szkoły, to jakie są tego powody?: 

a) szkoła mnie stresuje – 23% 

b) nie chce mi się wychodzić z domu – 46% 

c) nie odrobiłem/-am zadania domowego – 8% 

12. Pytanie otwarte 

13. Pytanie otwarte 

14. Pytanie otwarte 



( Wnioski do pytań otwartych) 

 

Pytania otwarte w ankiecie miały na celu pozyskanie wiedzy od uczniów, czego najbardziej uczniowie/uczennice chcieliby nauczyć się w szkole, jakie 

są zainteresowania uczniów, a także aby uzyskać informacje, które dotyczą działań jakie chcieliby/chciałyby, aby podejmowane były w szkole. 

Uczniowie/uczennice chcieliby nauczyć się jak i w jaki sposób poradzić sobie z negatywnymi emocjami, depresją, samoakceptacją, nawiązywania  

w sposób efektywny relacji interpersonalnych. Czyli w kręgu ich potrzeb zwiększenia wiedzy w aspekcie psychologicznym, psychicznym. 

W obszarze edukacyjnym uczniowie/uczennice chcieliby/-ałyby nauczyć się dobrze wykonywać swój zawód, przedsiębiorczości, umiejętnego pisania 

listu motywacyjnego, CV, zwracają szczególną uwagę na umiejętności językowe – a więc znajomość języka angielskiego (i tutaj cenne byłyby dla nich 

zabawy językiem, testy różne w grupach, aby była możliwość kontaktu z innymi osobami, konkursy językowe). 

Przekazują również wiedzę, że samo „wykucie wiedzy” nic nie wnosi. Stawiają na praktyczność w nauce.  

Wymieniają również umiejętność płacenia podatków, prowadzenia własnego biznesu, tego co będzie na maturze, zawodu (gotowania, obsługi maszyn), 

strzelać z broni, jak wejść w dorosłość, informatyki, samodzielności, współpracy, samoobrony. 

Z opracowania ankiety wynika, iż uczniowie reprezentują zróżnicowane zainteresowania w dyscyplinach sportowych (jazda konna, piłka nożna, tenis 

stołowy, MMA, motoryzacja, siatkówka, rower, jazda na deskorolce, ekstremalne, fitness, gimnastyka). Chętnie gotują, wymieniają w kręgu 

zainteresowań języki, podróże, gry komputerowe (granie w LoL, Walter White), zainteresowania artystyczne (rysowanie, malowanie), psychologię, 

zdrowe odżywianie, taniec, książki, zwierzęta, wędkarstwo, rolnictwo, samochody, cross, astronomię. Ale wymieniają i pozyskiwanie wiedzy  

o dragach. 

Uczniowie zwracają uwagę na potrzebę zorganizowania sklepiku szkolnego z ciepłym jedzeniem, przestrzeganie BHP, warsztatów psychologicznych, 

spotkań nt. LGBT, tolerancji, szacunku. Zgłaszają potrzebę dłuższych przerw, większy nadzór nad I i II klasami, wycieczki za granicę, szkoleń. 

            Wnioski: ( Pytania zamknięte) 

 

Analiza wyników wskazuje na to, iż uczniowie/ uczennice ( niewielka ich część) miała propozycję używania narkotyków, dopalaczy- 25% Z tej propozycji 

skorzystało 4% Natomiast  nieco inaczej przedstawia się  propozycja picia alkoholu tj 58%, palenia papierosów 52%.  Wysnuwa się wniosek, iż warto w 

dalszym ciągu kontynuować działania profilaktyczne podczas  godzin wychowawczych, spotkań z pedagogiem, psychologiem zmierzające do 

zminimalizowania, bądź wyeliminowania  tego typu zachowań ryzykownych. 

Uczniowie wypowiedzieli się na temat przemocy. 25% społeczności doświadczyło przemocy  w postaci hejtu, w sieci , w postaci wulgarnego słownictwa, 

zastraszania ośmieszania, poniżania. Najwięcej , bo aż 13% doświadczyło  ponizania, wulgaryzmów kierowanych  pod ich adresem. 

W aspekcie  zdrowia psychicznego , 13% młodzieży  wobec siebie kieruje rozwiazywanie własnych problemów  wielokrotnie samookaleczając się, 

natomiast jeden raz takich negatywnych emocji doświadczyło wobec siebie 7%.  

W nurtujących młodzież problemach dużym wsparciem  są rodzice, bo aż 41% ankietowanych zwróciłoby się do najbliższych o pomoc. Są to pierwsze 

osoby, o których najpierw myślą. Grono nauczycielskie( pedagog/ psycholog/ dyrektor, wychowawcy również darzeni są zaufaniem). Należy szczególną 

uwagę w aspekcie psychicznym , zwrócić uwagę na to co nadmiernie odczuwa młodzież i tak najwięcej bo 26% odczuwa smutek, przygnębienie, najmniej 

bo 7% odczuwa zaburzenia odżywiania. 



Wśród uczniów dominuje niechęć wychodzenia z domu do szkoły. To 46% ankietowanych co przełożyło się na chodzenie do szkoły-  47% na nie udzieliło 

odpowiedzi. Dodatkowymi powodami na uczęszczanie do szkoły , na frekwencję  jest to, iż uczniów stresuje szkoła 23%, bądź nie przygotowanie się do 

zajęć: nie odrabiając prac domowych. 

Podsumowując , należy kontynuować , wdrożyć wnioski  , które będą kompensowały bądź redukowały  wpływ czynników ryzyka, które przyczynią się 

do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań problemowych lub zminimalizowania stopnia ich intensywności. Pracę powyższą podejmują 

wszyscy realizatorzy Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w roku szkolnym 2022/23. 

 

d/ wnioski z realizacji PW-P w poprzednim roku szkolnym 

WNIOSKI:  

1. W szkole organizowane są wydarzenia o zróżnicowanych charakterze.  

2. Dużą rolę w organizacji życia szkoły odgrywa Samorząd Uczniowski. 

3. Tylko niektóre branże organizują wyjścia, , konkursy o charakterze zawodowym.  

4. Nie wszyscy wpisują do zestawienia wydarzenia, które organizują, czy w nich uczestniczą.  

5. W szkole odbywają się uroczystości i imprezy zgodnie z przygotowanym harmonogramem, co pozwala realizować cele Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego.  

6. Wiele imprez i uroczystości angażuje bardzo mocno nauczycieli, zmniejsza się ilość zaangażowanych uczniów.  

7. Brakuje pomocy przy czynnościach organizacyjnych podczas uroczystości szkolnych – przy sprzątaniu.  

8. Współpraca zespołów pozwoliła zrealizować wszystkie zamierzone cele.  

9. Nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych działań: Urząd Pracy, Dekalog ucznia. 

10. W zaproponowanych działaniach bardzo mały udział mają uczniowie szkoły branżowej.  

11. Tylko niektóre branże organizują wyjścia, wyjazdy, konkursy o charakterze zawodowym.  

12. Bardzo ważną rolę odgrywa w doskonaleniu warsztatu wychowawcy, nauczyciela, pedagoga dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, materiałami…. 

13. Znaleziono sposób na zrealizowanie programu rekomendowanego przez MEN (pedagog). 

14. Podejmowane działania dotyczą zarówno uczniów szkoły branżowej, jak i technikum. 

 

REKOMENDACJE:  

 



1. Utrzymać dynamikę organizowanych wydarzeń, uroczystości.  

2. Utrzymać zaangażowanie SU i jego opiekunów. 

3. Przygotować Kalendarz Uroczystości i Imprez Szkolnych w podobny sposób, jak w poprzednim roku szkolnym.  

4. Zwiększyć ilość uczniów zaangażowanych w realizację zadań z Kalendarza.  

5. Wypracować sposób pomocy przy sprzątaniu po uroczystościach i podczas ich przygotowywania.  

6. W przyszłorocznym PW-P zaplanować konkretne cele i zadania w poszczególnych sfer rozwoju młodego człowieka.  

7. Planując działania, zaplanować też takie, które dedykowane będą dla uczniów szkoły branżowej.  

8. Organizować więcej (porozumienie wychowawcy z nauczycielami zawodu) wyjść, wyjazdów, konkursów (poziom szkolny, międzyszkolny, miejski, 

powiatowy….) o charakterze zawodowym (min. po 1 wyjściu i konkursie w roku szkolnym). 

9. Zrealizować projekt „Dekalog ucznia”. 

10. Zbudować większą korelację pomiędzy PW-P a planem doradcy zawodowego, pomiędzy wychowawcami a doradcą.  

11. W przyszłorocznym PW-P zaplanować i szukać sposobu na zrealizowanie programu edukacyjnego czy profilaktycznego rekomendowanego przez 

MEN.  

12. Należy Szukać programów dedykowanych dla szkół branżowych.  

13. Należy na bieżąco prowadzić spis realizowanych działań o charakterze psychologiczno- pedagogicznym czy  profilaktycznym. 
 

 

6.  Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego: 
 

        Celem działalności wychowawczo- profilaktycznej szkoły jest rozwijanie wszystkich sfer osobowości uczniów: 

-fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych; 

-intelektualnej – ukierunkowanej na promowanie wartości edukacji, budowanie pozytywnego klimatu sprzyjającego uczeniu się, kształtowaniu postawy 

uczenia się przez całe życie, rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości; 

-emocjonalnej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia wiary we 

własne możliwości; 

-społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

-duchowej- ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości. 

 

            Podczas realizowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego w szkole podejmowane będą działania w ramach profilaktyki pierwszorzędowej  

i drugorzędowej:     

      1) podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli  niezbędnych do prowadzenia działań  profilaktyce pierwszorzędowej, 

      2) prowadzenie psychoedukacji w zakresie zdrowia, m.in. poszerzenie wiedzy naukowej w zakresie koronawirusa. 

3) zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wagarom, 

4) trening umiejętności życiowych dla uczniów, 



5) prowadzenie profilaktyki używek, 

6) posiadanie i przestrzeganie statutu, regulaminów, procedur ( edukacja normatywna), 

7) prowadzenie edukacji w zakresie emocji, kontaktów interpersonalnych rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie z nauka hybrydową, 

zdalną. 

 

 

          

Program zawiera zadania skierowane do uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, a także rodziców: 

 

a) zadania skierowane do uczniów Szkoły: 

 

Zadania Formy realizacji, np.: Osoby odpowiedzialne 

Prowadzenie zdrowego stylu życia  

i podejmowanie zachowań prozdrowotnych 
Godziny wychowawcze,  zajęcia przedmiotowe, zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia biblioteczne i świetlicowe, wycieczki, 

uroczystości i imprezy szkolne, olimpiady, konkursy; udział w 

obchodach świąt lokalnych i państwowych, analiza dokumentów 

(diagnoza wstępna SSBO, opinie i orzeczenia PPP), nawiązanie 

kontaktu z rodzicami,  spotkania z pielęgniarką, lekarzem, z 

przedstawicielami instytucji PSSE, PPP, z Policją; programy 

edukacyjno-profilaktyczne; współpraca z gimnazjami, współpraca z 

Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego, kuratorami, asystentami 

rodzin i innymi instytucjami wspierającymi profilaktykę; 

doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników szkoły; edukacja 

rówieśnicza, programy rówieśnicze) i inne (zależnie od potrzeb) 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, SU, opiekunowie kół, 

WDN, Dyrektor, doradca 

zawodowy, nauczyciele biblioteki, 

pielęgniarka, służby i instytucje 

lokalne 

 

Promowanie wartości edukacji (pozytywny 

klimat sprzyjający uczeniu się, kształtowanie 

postawy uczenia się przez całe życie), rozwój 

kreatywności i przedsiębiorczości 

Budowanie w uczniach równowagi i harmonii 

psychicznej 

Kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym oraz przestrzegania norm społecznych i 

wypełniania ról społecznych 

Zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości 

 

b) zadania skierowane do nauczycieli  i innych pracowników szkoły:  

 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 



Monitorowanie potrzeb nauczycieli w zakresie 

doskonalenia ich kompetencji wychowawczych.   

Badania ankietowe, rozmowy i konsultacje indywidualne i 

grupowe ( w zespole wychowawczym), itp. 

Dyrektor, lider WDN 

Udział w szkoleniach   zewnętrznych Umożliwienie udziału w formach zewnętrznych szkoleniowych. Dyrektor 

 

Szkolenia WDN/dzielenie się doświadczeniami Organizowanie  warsztatów  umiejętności wychowawczych w 

ramach WDN. / Wspólne budowanie planów pracy wychowawczej. 

/Koleżeńskie lekcje wychowawcze. / Przedstawianie podczas 

spotkań ZW propozycji scenariuszy godzin wychowawczych lub 

innych form działań wychowawczych – dzielenie się pomysłami. 

Dyrektor, lider WDN, 

nauczyciele 

Współpraca z pedagogiem szkolnym Organizowanie spotkań wychowawców z pedagogiem (np. w 

celu ustalenia, które klasy powinny wziąć udział w określonym 

projekcie profilaktycznym). / Współpraca wychowawców z 

pedagogiem w zakresie analizy środowiska rodzinnego i 

rówieśniczego. 

Pedagog, wychowawcy 

Dbanie o dobro, troska o zdrowie, postawę 

moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności 

ucznia 

Przestrzeganie zasad etyki zawodu nauczyciela. /Stosowanie 

regulaminów i norm obowiązujących w szkole. 

Dyrektor, nauczyciele, inni 

pracownicy szkoły  albo obsługa i 

administracja 

c) zadania skierowane do rodziców: 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców 

w zakresie wobec sytuacji wychowawczo-

profilaktycznej w szkole. 

Rozmowy, indywidualne konsultacje, grupowe ( podczas zebrań 

z rodzicami) badania ankietowe, współpraca z radą rodziców 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Zapoznanie rodziców z dokumentami 

regulującymi pracę Szkoły ( statut, regulaminy, 

procedury, program wychowawczo-profilaktyczny).   

Omawianie najważniejszych dokumentów czasie zebrań 

klasowych. /Publikacja dokumentów na stronie internetowej szkoły. 

Wychowawcy, opiekun www 



Wspomaganie rodziców w wychowaniu 

dziecka. 

Wykłady i prelekcje w zakresie wychowania i profilaktyki 

uzależnień z udziałem specjalistów. / Organizowanie spotkań o 

charakterze mediacyjnym: uczeń, nauczyciel, rodzic. 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Umożliwienie rodzicom współdziałania  

i współdecydowania  w sprawach Szkoły ,  

w ramach ustawowych kompetencji Rady 

Rodziców.   

Włączanie rodziców do współorganizowania imprez, 

uroczystości kasowych, ogólnoszkolnych form. 

Wychowawcy, 

Dyrektor,  

Rada Rodziców 

Dbanie o dobro, troska o zdrowie, postawę 

moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności 

dziecka. 

Włączanie rodziców do współpracy z lokalnymi organizacjami 

wspomagającymi wychowanie dziecka. 

Rodzice, Pedagog, 

wychowawcy, nauczyciele, 

organizacje środowiskowe 

wspierające wychowanie 

 

7. Obszary działań wychowawczych i profilaktycznych:  

a) zdrowie – edukacja zdrowotna, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

b) kultura – edukacja sprzyjająca przekazywaniu wartości, norm, wzorów zachowań, kształtowaniu postawy poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

c) relacje – kształtowanie postaw społecznych, kształtowanie postawy obywatelskiej,  

d) media – edukacja medialna, czyli wychowywanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 

e) bezpieczeństwo – zachowania ryzykowne, 

f) edukacja prawna i finansowa – edukacja kształtująca poszanowanie prawa, znajomość prawa, a także świadomość funkcjonowania rynku finansowego;   

g) ekologia (klimat i ochrona środowiska) – edukacja ekologiczna kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywuje do działań na 

rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią. 

 
 

L

p

. 

Sfery 

rozwoju 

ucznia 

Szczegółowe cele 

wychowawcze (wartości) 

Obszar  Zadania do realizacji 

(wychowawcze i profilaktyczne) 

skierowane do uczniów, nauczycieli, 

rodziców, pracowników szkoły, 

społeczności lokalnej, itp.) 

Działania do realizacji ciągłej (wychowawcze i profilaktyczne) Odpowiedzialni 

1 fizyczna bezpieczeństwo, 

zdrowie,  

osiągnięcia,  

poszanowanie życia 

swojego i innych, 

Zdrowie 

Bezpieczeństwo 

media  

Prowadzenie zdrowego 

stylu życia  

i podejmowanie zachowań 

prozdrowotnych 

- pomoc w adaptacji do nowych warunków; 

- stworzenie przyjaznej atmosfery w klasie, grupie; 

-  zapoznanie uczniów z obowiązującymi zasadami 

BHP; 

- rozpoznanie stanu zdrowia uczniów;  

n-le, wychowawcy 

 

n-le, wychowawcy 

 

 

pielęgniarka 

pielęgniarka 



spokój i opanowanie,  

humor 

- kontrola zdrowia uczniów, higieny osobistej; 

- utrwalanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego 

odżywiania się; 

- przekazanie uczniom wiedzy o chorobach 

cywilizacyjnych i nowotworowych oraz o ich 

profilaktyce; 

- dostarczenie informacji na temat szkodliwości 

środków uzależniających i uzależnień (przyczyny, 

skutki, profilaktyka); 

- informowanie uczniów oraz ich rodziców lub 

opiekunów o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkół i placówek  

z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią; 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania 

pomocy przedmedycznej; 

- rozwijanie aktywności fizycznej uczniów; 

 - wykształcenie postawy odpowiedzialności za 

przyrodę; 

- wykształcenie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem; 

- kształtowanie postaw zapobiegających wczesnym 

kontaktom seksualnym i związanych z nimi 

problemów.  

- utrwalanie informacji o bezpiecznych 

zachowaniach podczas korzystania z portali 

społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania 

cyberprzemocy 

 

n-le, wychowawcy 

 

n-le, wychowawcy, 

Sanepid, lekarze 

 

pedagog, psycholog, n-

le, wychowawcy 

  

n-le, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

n-le, wychowawcy 

 

n-le, wychowawcy  

 

 

 

n-le, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

n-le, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

 

n-le, wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

2 intelektual

na 

doświadczenie 

kompetencja  

i wiedza, 

samodoskonalenie, 

sukces,  

ciekawość 

poznawcza,  

komunikatywność,  

edukacja 

edukacja 

prawna 

edukacja 

finansowa 

media 

Promowanie wartości 

edukacji (pozytywny 

klimat sprzyjający 

uczeniu się, kształtowanie 

postawy uczenia się przez 

całe życie), rozwój 

kreatywności i 

przedsiębiorczości 

 

- wszechstronne poznanie ucznia (rodzina, warunki 

życia, opinie  

i orzeczenia PPP, osiągnięcia edukacyjne, 

zainteresowania); 

- zadbanie o rozwój intelektualny; 

- kształtowanie postawy otwartości na naukę, na 

samodoskonalenie, rozbudzanie ciekawości 

poznawczej; 

- wzmacnianie motywacji do nauki. 

 



kreatywność  

i przedsiębiorczość 

- kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych; 

- rozwijanie umiejętności dokonywania oceny 

własnych umiejętności życiowych i planowania ich 

rozwoju (stawianie sobie celów, zarzadzanie 

czasem); 

3 emocjonal

na 

wiara w siebie  

i swoje możliwości,  

empatia,  

aktywność, 

samoświadomość 

Relacje 

Zdrowie 

media 

Budowanie w uczniach 

równowagi  

i harmonii psychicznej 

poznanie przez uczniów narzędzi do budowy 

właściwego obrazu własnej osoby (akceptacja 

siebie oparta na prawdzie o sobie); 

- kształtowanie umiejętności samokontroli;  

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej; 

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych 

emocji  

w różnych formach ekspresji; 

–  

 

4 społeczna Odpowiedzialność, 

akceptacja/tolerancja  

bezinteresowna 

pomoc, 

umiejętność 

współpracy,  

patriotyzm,   

rodzina,  

kultura osobista, 

szacunek dla innych 

ludzi 

relacje 

ekologia 

Kształtowanie postawy 

otwartości  

w życiu społecznym oraz 

przestrzegania norm 

społecznych 

i wypełniania ról 

społecznych 

- kształtowanie postawy świadomego, 

odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

publicznym, w życiu narodu; 

- wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 

identyfikacji z narodem 

- rozbudzanie w uczniach miłości do ojczyzny; 

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za język 

polski; 

- kształtowanie umiejętności tworzenia 

prawidłowych relacji interpersonalnych; 

- wdrażanie uczniów do przestrzegania norm 

kulturowych (etykieta, zasady fair play, savoir 

vivre) i wzorców zachowań opartych o szacunek 

dla siebie i empatię dla drugiego człowieka; 

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i sporów; 

- rozwijanie i wspieranie działalności 

wolontarystycznej; 

- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole 

 

 



5 duchowa uczciwość, 

mądrość, wrażliwość 

dobro 

wiara 

odwaga  

szczęście  wolność 

czystość 

gotowość do 

uczestnictwa  

w kulturze 

kultura 

relacje 

ekologia 

media 

edukacja 

prawna i 

finansowa 

Zdobycie 

konstruktywnego  

i stabilnego systemu 

wartości 

- motywowanie wychowanków do wolnego wyboru 

właściwych wartości, rozwijanie umiejętności 

kształtowania hierarchii wartości; 

- akceptacja świata wartości; 

- kształtowanie umiejętności analizy prostych 

sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła; 

- kształtowanie postawy gotowości uczestnictwa w 

kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także poszanowania innych kultur  

i tradycji. 

 

 

7. Szczegółowe cele i zadania o charakterze wychowawczym do realizacji w Zespole Szkół Rolniczych w roku szkolnym 2022/2023 

a) technikum 

 

Lp. sfera cele na rok 2022/2023 zadania forma i termin realizacji 

/odpowiedzialni za realizację 

1 fizyczna Wzrost świadomości konieczności dbania o 

higienę, własny wizerunek – dobiera ubiór 

stosownie do okoliczności  

1.podjęcie na godzinach wychowawczych, 

lekcjach w-f tematu poświęconego 

higienie. 

2. przyznawanie pozytywnych punktów po 

każdej uroczystości szkolnej uczniom, 

którzy postarali się o to, by stosownie 

wyglądać (strój szkolny: w miarę jednolita 

koszula (chłopcy), bluzka (dziewczęta) 

jasna lub ciemna, spodnie nie dresowe, 

spódnice nie za krótkie). 

3.projekt dotyczący zdrowego stylu 

odżywiania dla klas I  

 

Wychowawcy 

Nauczyciele w-f 

 

Wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

Anna Ismer, Dominika Ulaniuk/ M. 

Wiśniewska (organizacja) 

2 intelektualna Rozbudzanie ciekawości światem; 

pokazywanie, że dzięki nauce rozumiemy 

więcej (myślenie logiczne), możemy więcej.  

1.organizacja Dnia Nauki Polskiej – różne 

przedmioty pokazane w ciekawy sposób w 

poszczególnych pracowniach  

2. podjęcie przez wychowawców, 

pedagoga i psychologa na swoich 

zajęciach tematu dotyczącego technik 

zapamiętywania. 

 

19.02 / S. Jursza, H. Ewertowski – 

koordynatorzy + nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów (dla 

zaangażowanych uczniów – wyjazd do 

Planetarium)  - Zespół Przedmiotów 

Ścisłych i Zawodowych  



3 emocjonalna Zachęcanie do przyglądania się swojej 

emocjonalności; uświadomienie wpływu 

uczuć, emocji na ludzkie zachowanie. 

Budowanie wiary we własne możliwości. 

1.podjęcie przez wychowawców, 

pedagoga i psychologa na swoich 

zajęciach tematu dotyczącego dojrzałości 

emocjonalnej; 

2.organizacja spotkań z różnymi ludźmi, 

którzy znaleźli swoje sposoby na 

budowanie swojej osoby: 

- Aleksandra Szczepańska (absolwentka 

ZSR, rola pasji); 

- trener motywacyjny; 

- lista otwarta – szukamy takich osób, by 

takich spotkań było kilka w roku.  

 

Cały rok /wszystkie klasy/ wychowawcy, 

pedagog, psycholog, doradca zawodowy 

 

 

Cały zespół wychowawczy  

 

 

Katarzyna Sadowska / II połowa 

października 2022 

4 społeczna Wdrażanie zasad dobrego wychowania 

wśród uczniów ZSR. 

 

 

Rozwijanie wrażliwości, empatii, 

bezinteresowności. 

 

Popularyzowanie wiedzy i zwiększanie 

świadomości ekologicznej.  

  

1.przeprowadzenie warsztatów z savoir 

vivre w klasach na godzinach 

wychowawczych; potem konkurs klasowy, 

a następnie międzyklasowy  

2.organizacja szlachetnej paczki; zbiórka 

pieniężna na paczki świąteczne dla dzieci 

z Ukrainy 

3. organizacja pikniku ekologicznego 

1.wychowawcy, nauczyciele hotelarstwa, 

doradca zawodowy 

 

 

2. Szkolne Koło Wolontariatu; Samorząd 

Uczniowski; wychowawcy 

 

3. Zespół Przedmiotów Przyrodniczych  

5 duchowa Budowanie postawy szacunku wobec 

swojego narodu, kraju 

1.Projekt: „Polska – jeden kraj, wiele 

regionów”  - klasy wybierają jeden region 

Polski i przygotowują o nim prezentację: 

historia, tradycje, stroje, muzyka, język, 

potrawy…. 

2. zaplanowanie przez klasę raz w roku 

wyjścia na jakieś wydarzenie kulturalne w 

naszym mieście – zamek, amfiteatr 

3.wybór przez klasę 1 osoby – autorytetu i 

poznanie jej w ciągu całego roku – portret 

w szkole  

 

1. SU, wychowawcy, Zespół Przedmiotów 

Humanistycznych  

 

 

 

2.wychowawca 

 

 

3.wychowawca 

 

 



b) szkoła branżowa 

 

Lp. sfera cele na rok 2022/2023 zadania forma i termin realizacji 

/odpowiedzialni za realizację 

1 fizyczna Wzrost świadomości konieczności dbania o 

higienę, własny wizerunek – dobiera ubiór 

stosownie do okoliczności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcanie  do prowadzenia zdrowego 

stylu życia. 

1.podjęcie na godzinach wychowawczych, 

lekcjach w-f tematu poświęconego 

higienie. 

2. przyznawanie pozytywnych punktów po 

każdej uroczystości szkolnej uczniom, 

którzy postarali się o to, by stosownie 

wyglądać (strój szkolny: w miarę jednolita 

koszula (chłopcy), bluzka (dziewczęta) 

jasna lub ciemna, spodnie nie dresowe, 

spódnice nie za krótkie). 

 

3.projekt dotyczący zdrowego stylu 

odżywiania dla klas I  

4.’’Energetykom mówimy „nie” – 

spotkanie z Sanepidem.  

 

Wychowawcy 

Nauczyciele w-f 

 

Wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

Anna Ismer, Dominika Ulaniuk/ M. 

Wiśniewska (organizacja) 

 Pedagog, wicedyrektor  

2 intelektualna Rozbudzanie ciekawości światem; 

pokazywanie, że dzięki nauce rozumiemy 

więcej (myślenie logiczne), możemy więcej.  

1.organizacja Dnia Nauki Polskiej – różne 

przedmioty pokazane w ciekawy sposób w 

poszczególnych pracowniach  

2. podjęcie przez wychowawców, 

pedagoga i psychologa na swoich 

zajęciach tematu dotyczącego technik 

zapamiętywania. 

 

19.02 / S. Jursza, H. Ewertowski – 

koordynatorzy + nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów (dla 

zaangażowanych uczniów – wyjazd do 

Planetarium)  - Zespół Przedmiotów 

Ścisłych i Zawodowych  

4 społeczna Kształtowanie umiejętności tworzenia 

prawidłowych relacji interpersonalnych. 

1.organizacja Dnia dla tolerancji -

16.11.2022 roku (gimnastyczna; konkurs 

plastyczny „Jestem tolerancyjny”) 

 

 

 2. organizacja pikniku ekologicznego 

1.wychowawcy w szkole branżowej; 

doradca zawodowy 

 

 

 

2. Zespół Przedmiotów Przyrodniczych  

 

 

 



9. Szczegółowe cele i zadania o charakterze profilaktycznym  do realizacji w Zespole Szkół Rolniczych w roku szkolnym 2022/2023 

Na terenie szkoły realizujemy profilaktykę uniwersalną i selektywną, nie realizujemy profilaktyki wskazującej, która skierowana jest do grupy, w której 

rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i 

terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz  umożliwienie powrotu do prawidłowego 

funkcjonowania społecznego (resocjalizacja). Takich działań nie podejmujemy w szkole, ale kierujemy na nie osoby, które by takiej profilaktyki potrzebowały.  

 

Profilaktyka uniwersalna 

skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka - całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień 

związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych 

wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji 

życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji.                                                                            

Realizowane zadania                   Koordynator/instytucja

współpracujaca w 

realizacji działań 

Termin 

realizacji 

Klasy uczestniczące/ 

Zajęcia integrujące klasy I Pedagog 

 

wrzesień/paździe

rnik 

 

Wszystkie klasy I 

 

Odpowiedzialność prawna wśród nieletnich w świetle 

prawa. 

pedagog szkolny/  

policja 

Wrzesień/paździ

ernik 

Klasy I 

 

 

Wicedyrektor/pedagog/wy

chowawcy/wychowawczy

nie 

Policja/ Straż Miejska  

 

 

Praca ciągła.  

 

 

Cała społeczność szkolna  Profilaktyka antynikotynowa 



Profilaktyka raka piersi:” Różowa wstążeczka” pedagog szkolny/PSSE 

Stowarzyszenie 

Amazonek 

 

Październik 

2022 

 

Klasy 2,3 

Przeprowadzenie zajęć w obszarze równowagi psychicznej  Psycholog 

 

 

 

Sem 1 podczas 

zastępstw 

 

Zajęcia realizowane podczas zastępstw 

 

 Zajęcie edukacyjno- profilaktyczne: Wady cewy nerwowej Pedagog/  

 

 

Praca ciągła 

podczas zajęć z 

wychowawcą. 

 

 

Klasy: 1- 2- 3- 4 

Zajęcia profilaktyczne: HIV/AIDS Pedagog/ nauczyciele 

biologii 

 

Listopad/ 

Grudzień 

 

 

Klasy wg uznania p. nauczycielek biologii 

 Powiatowy konkurs wiedzy o HIV/AIDS 

 

Pedagog, nauczyciele 

biologii 

Grudzień 2022 Wybrane 3 osoby do konkursu 

 Przemoc - kampania Biała Wstążka 

 

Pedagog/PCPR Styczeń 2022 Klasy 1 i 2( wybrane) 

SOS dla zdrowia psychicznego młodzieży. 

Słowa są oknami lub ścianami. 

Pedagog /osoba 

realizująca program 

Marzec 2023 

 

Klasy: 3 



12. Ogólnopolski program czerniaka: Znamię, znam je Wychowawcy klas I Program 

zrealizowany ma 

być do 1 

kwietnia 2023 

Klasy do wyboru. 

                                                              

13.Wybierz życie - pierwszy krok”. 

Program edukacyjno- profilaktyczny. 

 

 

 

Pracownik PSSE 

Koordynator M. Winik 

Marzec 2023 Wszystkie klasy 3 Technikum 

Branżowa 

 

 14.Trening przedmaturalny.Warsztaty. 

 

Pedagog  

 

 

Wrzesień i 

marzec 2022/23 

 

 

Klasy 4 

 

 

15.”Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”.  Pielęgniarka / 

wychowawcy 

 

 

Kwiecień- Maj 

2023 

Podczas zastępstw. 

16.Papieros elektroniczny- sprzymierzeniec czy wróg?- 

profilaktyka antytytoniowa 

Wychowawcy / godzina 

wychowawcza 

 

Semestr 1/2 

realizacja od 

pażdziernika do 

czerwca Praca 

ciągła. 

Wszystkie klasy w szkole: technikum, branżowa 



 

 

10. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 2022/ 2023  

17.Bliżej prawa- uczestnictwo w rozprawach sądowych.|( w 

miarę możliwości) 

 

 

 

Pedagog/ Sąd Rejonowy 

w Ostródzie 

 

 

 

 

W ramach 

uzgodnienia z 

kierownikiem 

wydziału 

karnego SR 

Semestr 1/2 

Klasy:3- 4 

18. Środki psychoaktywne. Pedagog/ PSSE/ Straż 

Miejska 

 

 

 

Kwiecień 2023 Klasy:  

19.Fundacja La Strada- Handel Ludźmi- pogadanka, film 

profilaktyczno- edukacyjny 

Zastępca komendanta 

Straży Miejskiej/ pedagog 

 

Marzec 2023 Wszystkie klasy 4 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA 

skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. Profilaktyka 

selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie 

warunków, które umożliwiają wycofanie się  

z zachowań ryzykownych.  

Kontynuacja programu Debata Pedagog Realizacja czasowa 

uzależniona jest od 

miejsc i chętnych 

uczniów za zgodą 

rodziców.  

Klasy 2 



11.Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych na rok szkolny 2022/2023  

Lp. uroczystość 

/impreza 

szkolna 

cele na rok 2022/2023 forma i termin realizacji odpowiedzialni za 

realizację  

 

 efekty 
wnioski 

1 Uroczyste 

rozpoczęcie 

roku 

szkolnego 

- kształtowanie postawy świadomego, 

odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

publicznym, w życiu narodu 

1 września Kasia Sadowska 
 
sztandar 
 

 

2 Powiatowa 

Pielgrzymka 

do Lubajn 

- wdrażanie do akceptowania świata wartości 22 wrzesień 2022 Ksiądz, Irena Bera 
 
 
 
 

 

3 Sprzątanie 

świata 

- kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za przyrodę; 

tak jak rok temu Wychowawca ze swoją 
klasą 
 
 
 

 

4 Dzień 

Nauczyciela 

- wdrażanie uczniów do przestrzegania 

norm kulturowych  i wzorców zachowań 

opartych o szacunek dla siebie i empatię 

dla drugiego człowieka 

13 Październik 2022  
 
sztandar 
 
 

 

5 Obchody 

odzyskania 

niepodległości 

- wzmacnianie poczucia tożsamości 

narodowej, identyfikacji z narodem 

- rozbudzanie w uczniach miłości do 
ojczyzny 

10 Listopad 2022 

 

 

 
 
 
 
 

 

7  Jasełka - kształtowanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji  

w różnych formach ekspresji 

23 Grudzień 2022  
 
 
 
 

 

8  Studniówka - kształtowanie postawy gotowości 

uczestnictwa w kulturze, poszanowania 
Styczeń 2023  

Wychowawcy 4 klas 
 



tradycji i kultury własnego narodu, 

- kształtowanie podstawowych 

umiejętności komunikacyjnych; 

 
 

9 Urodziny 
Patrona 

- rozwijanie umiejętności kształtowania 

hierarchii wartości (Jakimi wartościami 

kierował się W. Witos?) 

 Luty 2023 Nauczyciele historii, 
wychowawcy 
 
 

 

10 Ostatni 
dzwonek 

- tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole 

przez wspólne przeżywanie ważnych 

wydarzeń szkolnych ; 

 Kwiecień 2023 
sztandar 

Wychowawcy 4 klas 
 
 

 

11 Dni Otwarte - rozwijanie umiejętności współpracy w 

zespole 
 

Kwiecień – maj 2023 Zespół ds. organizacji 
imprez zew. i promocji 
dyrekcja szkoły, 
 wszyscy nauczyciele 
 

 

12 Dzień Sportu/ 
Dzień Dziecka 

- rozwijanie aktywności fizycznej uczniów 1 Czerwiec 2023    
Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego, 
SU 
 
 
 

 

13 Zakończenie 
roku 
szkolnego 

- kształtowanie postawy świadomego, 

odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

publicznym, w życiu narodu 

23 Czerwiec 2023 
 

 
Kasia Sadowska 
 
sztandar 
 

 

  

 

10. Ewaluacja Programu wychowawczo – profilaktycznego.   

 

Działania wychowawczo-profilaktyczne zakładają wystąpienie pozytywnych zmian w zakresie wiedzy, w postawach i zachowaniach, emocjach uczniów. 

Konieczne  jest sprawdzenie, czy oczekiwane zmiany rzeczywiście zachodzą, czy podejmowane działania są skuteczne i na ile, a także określenie 

czynników sprzyjających lub utrudniających realizację Programu. Ocena ta dokonywana będzie po rocznym okresie działalności. Ułatwi to podjęcie decyzji 

o kontynuacji lub wprowadzeniu niezbędnych zmian w Programie w następnym roku jego realizacji, czyli w roku szkolnym  2023/2024.  



       Ewaluacja będzie prowadzona z wykorzystaniem różnorodnych (triangulacja) źródeł, metod i narzędzi w odniesieniu do kolejnej sfery rozwoju 

osobowego uczniów . W obecnym roku szkolnym w ponownie ewaluacji zostanie poddana sfera duchowa. Wynika to z tego, że choć w poprzednim roku 

szkolnym podjęliśmy próbę przyjrzenia się sferze duchowej naszych uczniów, to w badaniu wzięła udział zbyt mała grupa badawcza. Wyniki uzyskane 

znalazły się w punkcie dotyczącym diagnozy wstępnej i zostały wykorzystane do zaplanowania działań na ten rok szkolny. Na koniec roku szkolnego 

badanie zostanie przeprowadzone ponownie, z wykorzystaniem tych samych narzędzi. Wyniki końcowe zostaną przedstawione w RP, RR i staną się jednym 

z elementów do tworzenia programu na kolejny rok szkolny. 


