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WSTĘP 

 

Opracowany Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu Szkół dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego. Obejmuje treści i działania  

o charakterze wychowawczym, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole ukierunkowana jest na wspomaganie ucznia  

i wychowanka w jego wszechstronnym rozwoju i osiągnięcie pełnej dojrzałości  

w sferze: 

• fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności  pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

• psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, 

• społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym . 

• duchowej – ukierunkowanej na posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia 

sensu życia i istnienia człowieka. 

 

W Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły zawarte są również treści  występujące  

w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych w 

szkole realizowane są również działania opiekuńcze wynikające z bieżących potrzeb szkoły.  

 

Przy  opracowywaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wykorzystano  diagnozę  

środowiska  szkolnego przeprowadzoną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli oraz ewaluację 

zeszłorocznego programu wychowawczo - profilaktycznego. Uwzględniono również aktualne 

przepisy prawa oraz priorytety MEN określające podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa  (zał. nr 1). Program ten opracowano  i uchwalono po konsultacjach z przedstawicielami 

Rady Rodziców,  Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 



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 ze 

zm.). 

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

alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) 

• Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 

2050 ze zm.) 

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

wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.) 

• 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). 

• Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 

1700) 

• Rozporządzenie MEiN z 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami 

Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711) – zmiana w zakresie § 13. 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

•  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 

stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących 

pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

• Statut Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Górowie 

Iławeckim 

 



DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ 

 

Napisanie Programu było poprzedzone analizą sytuacji wychowawczej uczniów, sukcesów  

i porażek oraz  metod wychowawczych stosowanych przez pracowników szkoły. Przeanalizowano 

również potrzeby i oczekiwania uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.  

Pomocne w tym było przeprowadzenie badań dotyczących następujących zagadnień:  

1. Systemy wartości młodzieży, nauczycieli i rodziców. 

2. Potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej. 

3. Doświadczeń  młodzieży w zakresie zażywania narkotyków i innych środków odurzających, picia 

alkoholu i palenia papierosów  

4. Sytuacji zagrożeń w szkole. 

5. Opinii młodzieży na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę. 

6. Analizy  dokonywane  po każdym półroczu dotyczące  sytuacji wychowawczej w szkole.  

7. Przeprowadzone badania ewaluacyjne w celu zweryfikowania dotychczasowych działań 

wychowawczych  podejmowanych w szkole. 

Raport diagnozy stanowi załącznik do niniejszego programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

Realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły przewidziano we wszystkich typach 

szkół tworzących Zespół Szkół . Jego adresatem są więc wszyscy uczniowie, ich rodzice (w 

pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swego dziecka) oraz nauczyciele, którzy 

jednocześnie pełnią rolę współrealizatorów tego programu. Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

będzie na bieżąco wzbogacany dodatkowymi zadaniami i formami oddziaływań zgodnymi z 

aktualnymi potrzebami szkoły.  

 

Nauczanie, wychowanie, profilaktyka to procesy nierozerwalnie ze sobą związane, to nieustający 

proces komunikacji. Pracownicy niepedagogiczni realizują działalność wychowawczo– 

profilaktyczną poprzez swoją codzienną pracę, kontakt z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

Program zakłada zatem zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły w jego realizację, 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.  

Szczegółowe zadania do realizacji w roku szkolnym zawarte są w Planie Pracy Szkoły, planach 

pracy poszczególnych klas, planie pracy pedagoga  szkolnego, Zespołów Przedmiotowych, 

Samorządu Uczniowskiego, biblioteki. 

System zaplanowanych działań wychowawczo-profilaktycznych uwzględnia potrzeby oraz ludzkie  

 i materialne zasoby szkoły. W zadaniach uwzględniono problemy wynikające ze zmian 

zachodzących we współczesnym świecie zauważalnych w najbliższym otoczeniu ucznia (szkoła, 

rodzina, rówieśnicy, środowisko lokalne) i wynikających z przeprowadzonych obserwacji i badań 

własnych:  

1. Funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym; 

2.Zagrożenie alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi w szczególności   palenie 

papierosów,  

3. Różne formy agresji i przemocy (słowna, fizyczna), problemy niektórych uczniów z 

funkcjonowaniem w klasie, szkole, grupie rówieśniczej, kłopoty w relacjach koleżeńskich  

4. Niewłaściwe wykorzystywanie Internetu, (nieposzanowanie godności osobistej innych ludzi; życie 

w nierealnym, wirtualnym świecie; brak przewidywania konsekwencji za działanie  

w cyberprzestrzeni); ochrona wizerunku i danych osobowych; uzależnienie od Internetu (tu: 

wszelkie urządzenia komunikacyjne), cyberprzemoc, 

5. Niska kultura słowa, zachowania niezgodne z normami społecznymi, trudności  z przestrzeganiem 

dyscypliny, wchodzenie w konflikt z prawem,                                                                                       



6. Problemy natury psychicznej, jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia jedzenia, nerwice  

7. Brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne, duża absencja na zajęciach szkolnych 

 

Zadania realizowane będą przy współpracy środowiska lokalnego oraz następujących instytucji i 

osób:  

1. Starostwo Powiatowe 

2. Sąd Rodzinny, Policja, Kuratorzy 

3. Pełnomocnik Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4. SANEPID w Bartoszycach  

5. Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach (w tym Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna) 

7. Placówki prowadzące działalność charytatywną (CARITAS, Bank Żywności, fundacje) 

8. Pracodawcy uczniów 

9. Szkoła Podstawowa w Górowie Iławeckim 

10. WSB w Bartoszycach 

11. Straż graniczna 

12. Jednostka wojskowa w Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach 

13. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem „Barka’ 

14. Przedszkole Miejskie w Górowie Iławeckim 

 

Uwzględniając powyższe założenia określono misję i wizję szkoły, sylwetkę absolwenta oraz 

szczegółowe zadania do realizacji.  

 

 

 

 

 

 



Misja szkoły  

 Zespół Szkół to instytucja służebna dla regionu, która kształci i wychowuje absolwenta 

wyposażonego w operatywną i funkcjonalną wiedzę. Kształci umiejętności potrzebne na rynku pracy 

oraz umiejętność samokształcenia. 

Misją Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim jest kształtowanie w młodym człowieku 

świadomości społecznej, poczucia godności i odpowiedzialności. To również wychowanie w duchu 

patriotyzmu oraz wspieranie i kreowanie odważnego spojrzenia w przyszłość. 

 

Wizja szkoły 

Zespół Szkół w Górowie Iławeckim jest instytucją kształcącą i wychowującą  

w oparciu o nowoczesne metody nauczania i wychowania, otwartą na zmieniającą się rzeczywistość, 

spełniającą oczekiwania społeczne najbliższego środowiska oraz wymagania stawiane przez rynek 

pracy i Unię Europejską. 

 

 Sylwetka absolwenta 

Absolwent Zespołu Szkół 

a) Zna siebie i ma poczucie własnej wartości; nazywa, odróżnia i ocenia postawy pożądane 

 i niepożądane zachowania własne i innych ludzi, ma ukształtowany system wartości, świadomie 

uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. 

b) Zna i przestrzega normy społeczno – moralne, potrafi właściwie zachować  

się w różnych sytuacjach, odznacza się kulturą języka, jest otwarty na potrzeby innych ludzi. 

c) Umie korzystać z nowoczesnych technik i źródeł informacji, samodzielnie poszukuje, 

porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł. 

d) Jest przygotowany do studiowania lub podjęcia pracy zawodowej, jest dobrym fachowcem  

w swoim zawodzie. 

e) Zna oraz ceni historię i tradycję własnego narodu i Europy, odczuwa potrzebę uczestniczenia  

w życiu kulturalnym (kino, muzea, teatr i in.). 

 

 

 

 

 



 CELE PROGRAMU  

 

Celem naszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej jest dostarczenie uczniowi 

informacji, wiedzy i umiejętności, wzorców, wartości i przekonań. Chcemy, aby  uczeń coraz lepiej 

rozumiał świat, innych i siebie samego. Pragniemy umożliwić mu rozwój intelektualny, 

emocjonalny, społeczny i duchowy zgodnie z jego potrzebami, możliwościami i potencjałem. 

 

Cel nadrzędny: Wychowanie człowieka szanującego tradycję i kulturę narodową, tolerancyjnego, 

otwartego na ludzi, ale jednocześnie zdolnego do dokonywania świadomego 

wyboru w nieustannie zmieniającym się świecie. 

  Cele główne: 

1. Kształtowanie przyjaznego klimatu szkoły - integracja środowiska i adaptacja do nowych 

warunków szkolnych. 

2. ZDROWIE - Promowanie zdrowego stylu życia w sferze fizycznej i psychicznej 

3. RELACJE – stwarzanie możliwości do kształtowania osobowości ucznia i doskonalenia 

umiejętności budowania prawidłowych relacji społecznych oraz wzmacniania więzi ze 

środowiskiem. Nacisk na relacje koleżeńskie w grupie rówieśniczej oraz w szkole, dbałość o 

szacunek i tolerancję.  

4. KULTURA – Kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz 

umiejętności realizacji własnych celów w oparciu o aktywność, rzetelną pracę i uczciwość. 

Dbałość o szeroko pojętą kulturę słowa w szkole i poza nią. 

5. BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych i problemowych. 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych oraz podejmowania 

właściwych wyborów w obliczu trudnych życiowych problemów i popularyzacja pożądanych 

postaw gwarantujący bezpieczeństwo w życiu osobistym i społecznym. 

6. Systematyczna działalność edukacyjna i informacyjna dla nauczycieli i rodziców. 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 

do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim 
 

Warszawa,  08 lipca 2022 r. 

DKO-WNP.4092.75.2022.DB 

 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1082, z późn. zm.) ustalam następujące 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. 

 

 

 

 

 


