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REALIZOWANY PRZEZ  

XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO 
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Podstawa prawna: 

● Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (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 2018 r. poz. 967 ze zm.) 

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) 

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) 

● 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) 

● 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 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 ze zm.) 

● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 

● Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 

● Statut XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie 

 

Wstęp 

Wychowanie i kształcenie stanowią w pracy szkoły integralną całość. Podmiotem wychowania i kształcenia jest 

uczeń, a punktem wyjścia całego procesu edukacji są jego potrzeby rozwojowe. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w XXVIII Liceum im. Jana Kochanowskiego opiera się na 

wartościach przyjętych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Treści Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wszystkie trzy podmioty tworzące 

społeczność szkolną są równorzędne. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny 

rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako 

wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów 

dzieci i młodzieży. 



Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów 

nauczania, uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej, określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są 

działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących 

w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze 

szczególnych uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych 

oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z 

uwzględnieniem: 

● wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

● wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 

wychowawczych), 

● innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, 

rodziców). 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i 

młodzieży w rozwoju, w tym kształtowanie postawy odpowiedzialności oraz troski o bezpieczeństwo siebie i innych, 

jak i zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym, w tym przemocy emocjonalnej i fizycznej w formie 

bezpośredniej lub cyberprzemocy. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły oraz wspieranie działań prozdrowotnych i 

proekologicznych. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

● powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

● zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w 

programie, 

● respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, 

rada rodziców, samorząd uczniowski), 

● współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających 

działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

● współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

I. Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania drugiego człowieka, poczuciu odpowiedzialności 

za siebie, innych i dobro wspólne, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego oraz   

kształtowanie umiejętności tworzenia relacji rówieśniczych i międzypokoleniowych. 

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i 

społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego 

szacunku, uczciwości, solidarności i niesienia pomocy jako postaw życia w społeczeństwie, w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły 

poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 



problemowych i ryzykownych, w tym przemocy emocjonalnej, fizycznej i cyberprzemocy, jak i kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

II. Profil absolwenta 

 

Dążeniem XXVIII Liceum im. Jana Kochanowskiego jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w 

życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń 

kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

● jest świadom własnej tożsamości i godności siebie jako osoby, zna swój potencjał i potrafi używać go do 

realizacji własnych potrzeb i celów; w tym budowania satysfakcjonującej ścieżki zawodowej, 

● stale inwestuje w swój rozwój poprzez kształcenie ustawiczne, w tym potrafi określić w zakresie swojej 

wiedzy, umiejętności i postaw obszary do rozwoju i aktywnie podjąć pracę nad ich udoskonalaniem, 

● zna, rozumie oraz stosuje w życiu osobistym i publicznym zasady dobrych obyczajów, kultury bycia i etyki 

współżycia społecznego, w tym szacunek do siebie, innych osób oraz dobra wspólnego – wytworów życia 

społeczno-kulturowego oraz przyrody, 

● ma wysokie umiejętności autoprezentacyjne, komunikacyjne oraz interpersonalne i stosuje je adekwatnie w 

swoim codziennym funkcjonowaniu, w tym umiejętnie pracuje w ramach zespołu, 

● ma wiedzę na temat zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia w sferze zarówno fizycznej, jak i psychicznej 

oraz świadomie podejmuje działania profilaktyczne dla zachowania dobrostanu psychicznego i fizycznego, 

● umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji wykorzystując je w sposób zgodny z panującym 

prawem oraz korzystając z narzędzi i technologii informatyczne z poszanowaniem reguł bezpieczeństwa i 

zasad, 

● posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych oraz podejmuje 

odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo i dobrostan własny i innych osób, 

● potrafi myśleć i działać w sposób mądry i samodzielny w oparciu o rzetelną refleksję nad wymaganiami 

określonej sytuacji i wykorzystując zdobytą wiedze i potencjał społeczno-kulturowy, 

● zna i szanuje ideę równości, sprawiedliwości i solidarności społecznej oraz aktywnie działa na rzecz ich 

urzeczywistnienia poprzez indywidualne działania wspierające oraz udział w publicznych akcjach 

charytatywnych, 

● charakteryzuje się postawą obywatelską poprzez znajomość i zaangażowanie w aktualną sytuację społeczno-

polityczną Polski oraz historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, 

● wspiera działania i uczniów liceum swoim doświadczeniem, poprzez uczestnictwo w spotkaniach o 

charakterze przygotowania zawodowego i imprezach szkolnych. 

III. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce 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 świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron, poznanie 

uwarunkowań intelektualnych i emocjonalnych sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału i poczucia 



własnej wartości, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości innych osób, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego prawidłowemu rozwojowi, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy empatii wobec potrzeb innych, zdolności do 

aktywnej współpracy społecznej, szacunku dla odmienności np. poglądowej, rasowej, płciowej, a także 

doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw 

określonych w profilu absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do 

jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu 

odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz 

kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i 

rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z 

uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu 

wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw 

prozdrowotnych i prospołecznych. Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i 

ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i 

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i 

zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a 

także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, w tym kompetencji 

komunikacyjnej (autoprezentacja, dyskusja, wystąpienia o charakterze publicznym), 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania własnych i cudzych emocji i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 



5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, 

7) dostarczanie wiedzy na temat przyczyn i skutków działań nagannych społecznie, takich jak przemoc 

interpersonalna i międzygrupowa, dyskryminacja, stygmatyzacja i wykluczenie społeczne oraz dostarczenie 

wiedzy o sposobach przeciwdziałania tym postawom. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do 

wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z 

używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców 

oraz innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat 

skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z 

przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i 

wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków 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. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 
podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 
uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub 
występowania innych zachowań ryzykownych 
 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i 
promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych 
celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020, 



2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej 
formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, 
sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm 
przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej 
w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. 
 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

● wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

● przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

● wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

● rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

● przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

● przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

● troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

● zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

● promowanie zdrowego stylu życia, 

● kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

● rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

● eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

● niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych 

i telewizji, 

● wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

● uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

IV. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa, finansów, ochrony środowiska i zmian klimatycznych 

3. Zapoznanie z metodami krytycznego myślenia, sztuki argumentacji i kontrargumentacji, formułowania i 

uzasadniania własnych przekonań, rozpoznawania przekonań hamujących rozwój osobisty, w tym efektywne 

funkcjonowanie w środowisku społecznym.  

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO: 

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych. 

2. Rozumienie i respektowanie norm, obowiązujących w środowisku szkolnym oraz w życiu społecznym. 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych, w tym działań w zakresie wolontariatu oraz proekologicznych. 



4. Nabycie umiejętności interpersonalnych sprzyjających realizacji indywidualnych i zespołowych potrzeb i 

celów, w tym doskonalenia kompetencji komunikacyjnej, autoprezentacyjnej, asertywności i empatycznego 

odnoszenia się do innych osób.  

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Przeprowadzenie przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i pielęgniarkę szkolną zajęć 

sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. Zmotywowanie uczniów do zaangażowania się w zajęcia wychowania fizycznego i inne zajęcia sportowe. 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie zajęć na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji. 

3. Trening uważności – rozwój umiejętności rozumienia i szacunku do swoich i cudzych emocji oraz mądrego 

zarządzania własnym życiem emocjonalnym.  

4. Przeprowadzenie prelekcji o problemach związanych z dojrzewaniem.  

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości (zapoznanie uczniów i rodziców 

z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego). 

SFERA Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne 

IN
TE

LE
K

TU
A

LN
A

 

Rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień i 

zainteresowań uczniów 

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet 

wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów 

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach 

przedmiotowych, prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 

warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, 

teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym 

miasta, 

przygotowanie programów artystycznych na 

uroczystości szkolne, prezentowanie talentów 

na forum szkoły. 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania własnych 

uzdolnień 

zajęcia z orientacji zawodowej 
wychowawcy, 

pedagog/psycholog szkolny 

Kształtowanie postawy 

twórczej 
szkolne festiwale artystyczne 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów 

 

Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi edukacji i 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, 

szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą 

średnią i najlepszą frekwencję 

przewodniczący zespołów 

wychowawcy 

 



wyników egzaminów 

zewnętrznych 

 

Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy 

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, 

praktyczne sposoby zarządzania czasem na 

warsztatach prowadzonych przez pedagoga 

szkolnego, 

Pedagog/psycholog szkolny, 

wychowawcy 

D
U

C
H

O
W

A
 

Kształtowanie szacunku do 

ludzi, wrażliwości na potrzeby 

drugiego człowieka 

działalność charytatywna, wolontariat szkolny 

  

opiekun samorządu 

szkolnego, opiekun 

wolontariatu, wychowawcy 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie świadomości 

narodowej. Wskazywanie 

autorytetów i wzorców 

moralnych 

świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych, 

spotkanie ze świadkiem historii 

nauczyciele, wychowawcy 

Poznanie kultury rodzimej, 

zaznajamianie z kulturą 

regionu 

 

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze, 
nauczyciele, wychowawcy 

 

Poznanie dorobku 

kulturalnego, wykształcenie 

postawy tolerancji i szacunku 

dla innych narodów, kultur, 

religii 

 

wycieczki, spotkania, udział w wydarzeniach 

kulturalnych 

nauczyciele, wychowawcy 

 

 

Promowanie zdrowego stylu 

życia 

 

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu 

odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu 

człowieka 

nauczyciele biologii i 

wychowania fizycznego, 

wychowawcy klas, 

pielęgniarka szkolna 

SP
O

ŁE
C

ZN
A

  

Kształtowanie postawy 

uczniowskiej 

 

 

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów 

szkolnych, 

 

wychowawcy 



Uczenie działania 

zespołowego, tworzenia 

klimatu dialogu i efektywnej 

współpracy, umiejętności 

słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów. 

 

 

Uczenie zasad samorządności i 

demokracji 

 

 

 

Wprowadzanie wiedzy o 

finansach i prawie 

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, 

pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich 

działalności, wybory opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 

 

Udział w debatach 

 

Spotkania z ekspertami, prelekcje na tematy 

zarządzania finansami i praworządności, udział 

w konkursach tematycznych 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

opiekun samorządu 

 

 

 

 

nauczyciel 

przedsiębiorczości, 

wychowawcy 

 

Doskonalenie kultury bycia Godziny wychowawcze o tej tematyce. wychowawcy 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec środowiska 

naturalnego 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz 

zwierząt, wycieczki krajoznawcze, prelekcje o 

ekologii i ochronie środowiska 

 

opiekun wolontariatu, 

wychowawcy, nauczyciele 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na 

zajęciach lekcyjnych. 

Zwiększenie współpracy z 

rodzicami w zakresie kontroli 

obowiązku szkolnego 

Analiza frekwencji uczniów 

 

Systematyczne informowanie rodziców o 

absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, 

indywidualne spotkania z rodzicami 

 

wicedyrektor 

EM
O

C
JO

N
A

LN
A

 

 

Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych 

stron, kształtowanie 

samoakceptacji, budowanie 

poczucia własnej wartości 

warsztaty dla uczniów 

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce 

– wskazanie konkretnych zajęć 

pedagog szkolny, 

wychowawca 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez 

użycia siły 

zajęcia integracyjne w klasach pierwszych 

 

lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o 

agresji i jej unikaniu 

Pedagog/psycholog szkolny, 

wychowawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdobywanie informacji o 

problemach i ryzykach 

związanych z okresem 

dojrzewania 

Prelekcje o zagrożeniach i sposobie 

reagowania w sytuacjach kryzysowych 

Pedagog/psycholog szkolny, 

wychowawca 

Pracownicy poradni 

 



V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 

● uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

● ślubowanie klas pierwszych/ Święto Patrona Szkoły, 

● Dzień Edukacji Narodowej, 

● Międzyklasowe rozgrywki sportowe  

● szkolny festiwal twórczości artystycznej (XXVI Festiwal Teatralny, MAK), 

● mikołajki klasowe, 

● szkolne spotkanie opłatkowe, 

● Koncert Świąteczny, 

● studniówka, 

● szkolne walentynki, 

● pożegnanie abiturientów, 

● Dzień Sportu, 

● zakończenie roku szkolnego. 

VI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

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

modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana 

będzie poprzez: 

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

2) analizę dokumentacji, 

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

4) rozmowy z rodzicami/opiekunami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Warszawie. 

 

 


