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I. PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)
2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 

526)
3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z poz.zm.)
4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327z poz.zm.)
5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082z poz.zm.)
6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783)
8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957)
9. Rozporządzenie M inistra 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)
10. Rozporządzenie M inistra Edukacji Narodowej z dn. 30 stycznia 2018 r w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólno

kształcącego, technikum oraz szkoły branżowej II stopnia
11. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023
12. Statut I LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku
13. Rozporządzenie M inistra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psy

chologiczno-pedagogicznej

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o misję i wizję szkoły, po zdiagnozowaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców 
i kompetencji nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy dla wszystkich członków społeczności szkolnej. Zawiera propozycje działań 
wychowawczo-profilaktycznych, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów, ich rodziców oraz całe środowisko szkolne -  nauczycieli, 
pracowników obsługi i administracji. Celem programu jest wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości 
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces ten jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki.
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III. MISJA SZKOŁY

1. Wyposażyć każdego ucznia w operatywną i nowoczesną wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między ilością informacji, a umiejętnościami 
i kompetencjami.

2. Przygotować uczniów do uzyskania sukcesu na egzaminie dojrzałości.
3. Przygotować każdego ucznia do ustawicznej edukacji i szybkiego reagowania na zachodzące zmiany społeczne.
4. Promować twórczą aktywność uczniów na rzecz środowiska społecznego i przyrodniczego.
5. Odkrywać i rozwijać szczególne uzdolnienia poznawcze uczniów, kształcić ich uzdolnienia społeczne, menedżerskie, artystyczne, sportowe tak, aby

okres nauki w szkole był czasem, w którym ujawniać się będą możliwości, inicjatywy i umiejętności indywidualnego i zespołowego działania.
6. Nauczać komunikowania się z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi i kształcić umiejętności pracy zespołowej, a także dokonywania samooceny 

i podejmowania odpowiedzialności za własny rozwój.
7. Kształtować wrażliwość i nauczać kultury osobistej w kontaktach z innymi.
8. Zapobiegać zagrożeniom społecznym i zdrowotnym.
9. Wychowywać w duchu tolerancji i poszanowania godności innych, szacunku dla ludzi innych wyznań, narodowości i przekonań.

IV. WIZJA SZKOŁY

1. Zaspokajać potrzeby edukacyjne środowiska przede wszystkim przez takie przygotowanie uczniów, by mogli kontynuować naukę na studiach wyż
szych.

2. Utrzymać dotychczasową ofertę edukacyjną wykraczającą poza krajowe standardy edukacyjne -  szczególnie w zakresie nauczania języków obcych 
i wyboru rozszerzeń.

3. Nauczać języków obcych poza systemem klasowym, w grupach między oddziałowych, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości danego 
języka przez ucznia.

4. Promować aktywny udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych, tak by mogli w ten sposób ujawniać 
i rozwijać szczególne uzdolnienia i predyspozycje umysłowe i fizyczne.

5. Utrzymać i rozwinąć współpracę szkoły z zagranicznymi placówkami oświatowymi.
6. Poszerzać udział uczniów, rodziców i nauczycieli w procesie podejmowania decyzji w sprawach związanych z funkcjonowaniem szkoły.
7. Ciągle podnosić kwalifikacje kadry pedagogicznej poprzez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia.
8. Modernizować w sposób ciągły bazę materialną i dostosowywać ją  do wymogów zmieniającej się rzeczywistości.
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9. Działać zgodnie, z opracowywanymi wspólnie z innymi organami szkoły, planami strategicznego rozwoju oraz krótkookresowymi planami operacyj
nymi.

10. Systematycznie monitorować potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej.
11. Promować kształcenie i rozwijanie różnych zdolności poprzez system zajęć pozalekcyjnych, w których uczniowie mogą brać udział zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami.
12. Prowadzić zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych i innych pomocy dydaktycznych umożliwiających przekazywanie wiedzy w sposób 

atrakcyjny.
13. Prowadzić zajęcia dydaktyczne aktywizującymi metodami umożliwiającymi czynne uczestnictwo młodzieży w procesie lekcyjnym.
14. Rozwijać współpracę szkoły z uczelniami wyższymi, m. in. z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy.
15. Rozwijać współpracę szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

V. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Placówka jest jedną z pięciu szkół średnich w powiecie. M a ponad 100-letnią tradycję. Założona została w 1917 roku jako pierwsza szkoła średnia na 
Ziemi Płońskiej. Od dnia 1 września 2000 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących. Stało się to w wyniku 
utworzenia przy liceum płońskim Powiatowego Gimnazjum Publicznego. W  wyniku reformy oświatowej od dnia 1 września 2019 r. szkoła nosi nazwę 
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza. W  ciągu 100 lat istnienia liceum opuściło ponad 10 000 absolwentów.

Ponad 99% absolwentów szkoły dostaje się na wyższe uczelnie, w tym 90% podejmuje naukę na studiach dziennych w państwowych uczelniach. Szkoła 
promuje aktywny udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wychowano 194 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Zapewnia 
to szkole, w połączeniu z wynikami matur, wysokie miejsce w rankingu „Perspektyw” i tytuł Srebrnej Szkoły. Te sukcesy dotyczą zwłaszcza przedmiotów 
humanistycznych. Liceum wypracowało skuteczny wewnętrzny system kształcenia, umożliwiający każdemu uczniowi rozwijanie własnych uzdolnień. Od 
1992 roku funkcjonuje między oddziałowy system nauczania języków obcych, który umożliwia tworzenie grup językowych o różnym poziomie nauczania oraz 
wybór nauczyciela przez ucznia, a także zmianę grupy bez konieczności odchodzenia z klasy. W  celu poszerzenia oferty edukacyjnej i wychowawczej 
rozwijana jest współpraca z zagranicznymi placówkami oświatowymi m.in.: w H echingen (Niemcy)i w Winschoten (Holandia). Realizowane są także projekty 
w ramach Ponadnarodowej mobilności uczniów-wyjazdy do Grecji oraz we współpracy z Polsko-Ukraińskie Fundacji Wymiany Młodzieży-współpraca z 
Tarnopolem. Od ponad 30 lat szkoła należy do Szkół Stowarzyszonych UNESCO i Towarzystwa Szkół Twórczych, Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w 
Polsce. Dzięki temu korzysta z doświadczeń i dobrych praktyk szkół zrzeszonych w stowarzyszeniach W  ostatnim roku szkoła podjęła współpracę z 
instytucjami edukacyjnymi, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską i zakładami pracy.
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Szkoła współpracuje z Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie filią w Płońsku, Domem Dziecka, Komendą Powiatową Policji w Płońsku, mediami 
lokalnymi, M iejską Biblioteką Publiczną w Płońsku, M iejskim Centrum Kultury w Płońsku, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku, Prokuraturą Rejonową w Płońsku, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płońsku, Pracownią 
Dokumentacji Dziejów Miasta, Powiatową Stacją Krwiodawstwa, Parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego w Płońsku, SPZOZ Szpitalem w Płońsku, 
Starostwem Powiatowym w Płońsku, Stowarzyszeniem „Spadochron”, szkołami różnych szczebli, Urzędem M iejskim w Płońsku.

W  związku z nowymi technologiami i sposobami komunikacji w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice mogą mieć na bieżąco 
kontrolę nad frekwencją ich dzieci oraz obserwować ich postępy w nauce. Elektroniczny dziennik jest narzędziem, które usprawnia, przyspiesza 
i ułatwia kontakt ze wszystkimi rodzicami zarówno w sprawach bieżących, ja k i  nagłych, pilnych. W  budynku zainstalowany jest monitoring, który jest jednym  
z elementów zapewniających bezpieczeństwo przede wszystkim uczniom, ale też pracownikom szkoły. W  szkole zatrudniona jest pielęgniarka, posiadająca 
odpowiednio wyposażony gabinet.

Pedagog szkolny, pedagog specjalny i psycholog prowadzą konsultacje, spotkania i warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli wspierając tym proces 
dydaktyczny i wychowawczy. Są dostępni dla uczniów, którzy potrzebują różnego rodzaju wsparcia czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie 
posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego otoczeni są w szkole szczególną troską, w zależności od potrzeb, korzystają między innymi z opieki 
nauczyciela wspomagającego, uczestniczą w zajęciach specjalistycznych. Korzystają z dofinansowania do podręczników ramach projektu Wyprawka Szkolna.

W I L O  w Płońsku pracuje wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska. Nauczyciele stale rozwijają swoje umiejętności i zdobywają 
nową wiedzę. W  naszej szkole stawia się na wysoką jakość prowadzonych zajęć i dostosowanie treści wynikających z programu nauczania do możliwości 
poznawczych uczniów. Zajęcia są prowadzone w sposób innowacyjny i nastawione na stymulację ucznia, aby poza poszerzaniem wiedzy uczył się jak  z niej 
efektywnie korzystać. Zwracamy uwagę na szczególne zdolności uczniów i wspieramy w rozwijaniu zainteresowań. W  szkole organizowane są ponadto zajęcia 
dodatkowe dla uczniów z problemami w nauce i dla uczniów wybitnych.

W  szkole dbamy o pozytywną atmosferę sprzyjającą nauce, wychowaniu i budowaniu więzi z rówieśnikami. Uczniowie mogą uczestniczyć w działaniach 
rozwijających ich zainteresowania, wrażliwość artystyczną, np. chór, zespół szkolny, koło zainteresowań.

Budynek szkoły składa się z części przedwojennej oraz wybudowanego w latach 60 internatu i budynku z lat 70. Szkoła jest systematycznie 
modernizowana. W  latach 2007-2012 dobudowano piętro nad najstarszą częścią szkoły oraz halę sportową z zapleczem socjalnym i salami dydaktycznymi.

W  budynkach mieści się: 41 sal dydaktycznych, 2 sale sportowe, siłownia, czytelnia, biblioteka, aula szkolna oraz 4 pomieszczenia socjalno-gospodarcze. 
Większość pomieszczeń jest odnowiona, wyposażona w nowe meble i sprzęt multimedialny (57 stacjonarnych zestawów komputerowych, 15 tablic 
interaktywnych, 42 laptopy i 27 projektorów multimedialnych). Szkoła posiada dostęp do sieci internetowej. Internat posiada 85 miejsc wraz z zapleczem



kuchennym i socjalnym.

VI. WARTOŚCI UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ

W  naszej szkole pracujemy z uczniem na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim przygotowujemy go do dalszego kształcenia i pracy. Wpajamy potrzebę 
ciągłego doskonalenia się, rozwijania, ciekawości świata. Uczymy efektywnie korzystać z wiedzy. Wypracowujemy w naszych podopiecznych sumienność, 
poczucie odpowiedzialności i umiejętność zaangażowania się. Pokazujemy, jak  walczyć z niszczącym stresem i jak  wykorzystywać go w sposób pozytywny, 
stymulujący do działania. Uświadamiamy, jak  być osobą asertywną, potrafiącą dbać o siebie, swoje bezpieczeństwo, prawa, emocje i zdrowie. Rozbudzamy 
kreatywność i wyobraźnię. Uczymy, jak  patrzeć pozytywnie na świat, dostrzegać dobro w ludziach i sytuacjach, które napotykają, a które niekiedy są trudne 
i bolesne. Ponadto uwrażliwiamy uczniów na innych ludzi, na ich potrzeby, odmienności. Uczymy tolerancji, empatii i szacunku do siebie i drugiego człowieka. 
Wspieramy w budowaniu silnej hierarchii wartości o solidnych fundamentach, zwracając uwagę na potrzebę dbania o relacje rodzinne, przyjacielskie 
i partnerskie. Uczymy dostrzegania i realizowania własnych potrzeb, potrzeb innych ludzi, środowiska i ojczyzny zachowując przy tym zdrowy rozsądek 
i umiejętność określania priorytetów. Kształtujemy samoświadomość uczniów, umożliwiamy im rozpoznanie swoich potencjałów, predyspozycji ułatwiamy 
wybór drogi zawodowej. Uświadamiamy potrzebę uczenia się przez całe życie i wyposażamy uczniów w niezbędne do realizacji celu kompetencje. Dbamy
o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią. Uwrażliwiamy uczniów na różne rodzaje zagrożeń, wskazujemy sposoby na ich eliminowanie. Ściśle 
współpracujemy z rodzicami uczniów. Uwzględniamy ich sugestie w zakresie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Dzięki 
wsparciu organizacyjnemu i finansowemu rodziców poszerzamy ofertę edukacyjną i modernizujemy bazę dydaktyczną.

VII. SYLWETKA ABSOLWENTA
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Model absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
w Płońsku

• Potrafi samodzielnie rozwią
zywać problemy, podejmuje 
działania
i przewiduje ich konsekwencje

• Jest przedsiębiorczy, krea
tywny, podejmuje wyzwania

• Potrafi kierować swoim 
rozwojem

• Dąży do samodoskonalenia

• Osiąga swój cel na drodze 
uczciwości, prawdy, rzetelnej 
pracy

• Pozytywnie patrzy na świat -  
lubi siebie i innych

• Zna swoje mocne i słabe 
strony

• Świadomie kształtuje swój

\

• Szanuje inne 
rasy i nacje oraz 
poglądy, jest 
wrażliwy na po
trzeby drugiego 
człowieka

•  Docenia war
tość przyjaźni i 
rodziny w  życiu 
człowieka

JA -
środowisko,
praca i inne 

wartości

v

Posiada kompetencje

• Ma ugruntowane po
czucie tożsamości naro
dowej, wywodzące się z 
tożsamości regionalnej

• Na gruncie miłości do 
ojczyzny rozwija tożsa
mość europejską

• Szanuje swoich przod
ków

• Jest świadomy swoich 
praw i praw innych: zna 
swoją wartość, swoje 
prawa, zna i respektuje 
prawa innych

• Przestrzega zasad de
mokracji oraz dobrych 
obyczajów

• Ma szacunek dla przyrody
i świadomość, że jest jej częścią

• Prowadzi proekologiczny styl życia

• Planuje własny rozwój i podejmuje 
decyzje edukacyjno-zawodowe

• Określa korzyści wynikające z ucze-

Porozumiewania się w języku ojczystym:
• Skutecznie komunikuje się z otoczeniem
• Posiada umiejętność prowadzenia dialogu
• Twórczo rozwiązuje konflikty
• Potrafi uważnie słuchać 
Porozumiewania sie w iezyku obcym:
•  inicjuje, podtrzymuje i kończy rozmowy
•  tworzy i rozumie teksty, z różnym poziomem biegłości w  poszczególnych językach, odpo
wiednio do potrzeb danej osoby
•  posiada umiejętność wykorzystywania narzędzi do uczenia się języków w  sposób for
malny, pozaformalny i nieformalny przez cale życie
•  docenia różnorodności kulturowe, jest zainteresowany różnymi językami i komunikacją 
międzykulturową
Matematyczne i naukowo-techniczne:
• wykorzystuje myślenie matematyczne w  celu rozwiązywania problemów wynikających z 
codziennych sytuacji, z naciskiem na proces, działanie i wiedzę
• rozumie zmiany powodowane przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszcze
gólnych obywateli
Informatyczne:
• Biegle posługuje się komputerem, korzysta z Internetu i różnych urządzeń technicznych 
Umiejętność uczenia sie:
• Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej nauki,
• potrafi zorganizować własny proces uczenia się
• ma świadomość metod, strategii i możliwości uczenia się 
Społeczne i obywatelskie:
• Potrafi negocjować i pracować w  zespole
• Potrafi podejmować decyzje grupowe
• Cechuje go duży stopień odpowiedzialności za siebie i za innych
• Reaguje na sugestię i krytykę
• Prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych 
Świadomość i ekspresja kulturowa:
• Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie selekcjonować informacje
• Jest świadomym użytkownikiem dóbr kultury
•  Cechuie eo uoznawcza dociekliwość



VIII. DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH I ZAGROŻEŃ

Metody diagnozy:
• obserwacja zachowań uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych;
• analiza dokumentacji (wyniki klasyfikacji i promocji, analiza frekwencji, ocena efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

wyniki sprawdzianów i egzaminów);
• analiza ankiet przeprowadzanych w ramach ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
• rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami;
• wnioski z prac zespołów nauczycieli (np.: przedmiotowych, wychowawców klas, klasowych itp.);
• wnioski z nadzoru pedagogicznego;
• konsultacji z pracownikami instytucji udzielających zewnętrznego wsparcia wychowawczego.

Przeprowadzone badania pozwoliły na zdefiniowanie czynników ryzyka i czynników chroniących mających wpływ na klimat wychowawczy szkoły.

Czynniki ryzyka związane ze szkoła i środowiskiem rodzinnym ucznia

• niedostateczne umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, trudności w integracji klasowej i ogólnoszkolnej;
• niepowodzenia szkolne (trudności w nauce wynikające z różnych przyczyn; w tym: brak motywacji do nauki);
• nieefektywne wykorzystania wolnego czasu, nadmierna ilość spędzonego czasu w sieci;
• nieumiejętne korzystanie z portali społecznościowych i zasobów Internetu;
• wzrastająca liczba zdiagnozowanych i zaobserwowanych zaburzeń natury psychicznej (w tym: depresja, zaburzenia lękowe) wśród uczniów.
• brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresogennych;
• eksperymentowanie z alkoholem i dopalaczami, uzależnienie od nikotyny;
• niskie umiejętności stosowania w praktyce wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w tym odżywiania się;
• trudne sytuacje rodzinne oraz związane z tym problemy emocjonalne uczniów;
• problemy z wysoką absencją na zajęciach lekcyjnych wśród uczniów klas maturalnych;
• niepokoje związane z trwającą wojną w Ukrainie oraz obawy związane z ewentualnym dołączeniem do społeczności szkolnej uczniów innych naro

dowości;
• przejawy braku akceptacji i odrzucenia ze strony rówieśników;



kryzysy psychologiczne i społeczne wynikające ze zdalnego nauczania

Czynniki chroniące

• szkoła stwarza przyjazne i bezpieczne warunki do nauki;
• wypracowane procedury bezpieczeństwa i zasady BHP obowiązujące na terenie szkoły, w tym: procedury organizacji pracy, nauki i opieki w LO w

sytuacji wystąpienia pandemii;
• podejmowanie różnorodnych działań integrujących w szkole tj. dodatkowe zajęcia integracyjne, wyjazdy oraz warsztaty adaptacyjne;
• liczne sukcesy dydaktyczne i sportowe uczniów;
• rozległe zainteresowania, zamiłowania i pasje uczniów;
• wspomaganie i urozmaicanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły przez wymiany zagraniczne, współpracę z UNESCO i Towarzystwem Szkół 

Twórczych, współpracą z uczelniami wyższymi;
• empatia i wrażliwość społeczna przejawiająca się w licznych akcjach charytatywnych;
• obecność w szkole specjalistów (pedagog, pedagog specjalny, psycholog, trenerów umiejętności społecznych, nauczycieli tutorów);
• współpraca z instytucjami wspierającymi działalność edukacyjno-wychowawczą i profilaktyczną;
• partnerskie relacje z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
• działania prospołeczne, obywatelskie i patriotyczne;
• realizacja innowacji edukacyjnych;
• szeroka oferta zaj ęć pozalekcyjnych;
• wysoki poziom nauczania;
• wysoki potencjał intelektualny uczniów;

Potrzeby wynikające z diagnozy:

• profilaktyka uzależnień;
• przygotowanie do bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych i zasobów Internetu;
• propagowanie zdrowego stylu życia;
• wprowadzenie Programu Poprawy Frekwencji;
• szersze stosowanie indywidualizacji z uwzględnieniem różnych stylów uczenia się;



• uświadomienie wartości nauki i pracy; wdrażanie do systematycznej pracy;
• wzmacnianie umiejętności uczenia się, samodzielnego dochodzenia do wiedzy;
• ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego młodzieży;
• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy;
• doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami z zagranicy w szczególności z Ukrainy;
• rozwijanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej;
• rozwijanie efektywnej współpracy z rodzicami.

IX. ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO.

1. Cele ogólne:
W spomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) Fizycznej -  ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowa
nia zachowań prozdrowotnych.

2) Psychicznej -  ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 
własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, 
chęci do życia i witalności.

3) Społecznej -  ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i 
norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

4) Aksjologicznej -ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczu
cia sensu istnienia.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli 
teatralnych, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

2. Cele szczegółowe:
1) Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na: prawdę, dobro i piękno, uzdal

niających do odpowiedzialnych decyzji;
2) Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych;
3) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień;
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4) Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych;
5) Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego młodzieży, pomoc uczniowi w kryzysie;
6) Rozwijanie poczucia przynależności do grupy społecznej (oddziału, szkoły);
7) Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i 

młodzieży uzdolnionej, prze ścisłej współpracy z rodzicami;
8) W drożenie działań mających na celu poprawę frekwencji w szczególności w klasach maturalnych;
9) Wsparcie uczniów z niepowodzeniami szkolnymi;
10) Działania na rzecz szerszego udostępniania kanonu o założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;
11) Wspomaganie kształcenia w związku z nową formułą egzaminu maturalnego;
12) Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania TIK w procesach edukacyjnych;
13) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania 

ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
14) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość;
15) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych;
16) Wspieranie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
17) Przygotowanie uczniów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
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X. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH
ZADANIA FORMA REALIZACJI OS. ODPO - TERMIN

SFERA KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV WIEDZIALNE REALIZACJI

FIZYCZNA Wychowanie
do
przestrzegania
zasad

Wychowanie
do
przestrzegania
zasad

Wychowanie
do
przestrzegania
zasad

Wychowanie
do
przestrzegania
zasad

Podejmowanie rozmów i działań profilaktycznych mających na 
celu uświadamianie uczniom zagrożeń i konsekwencji 
niebezpiecznych zachowań:

bezpieczeń
stwa jako 
podstawa 
kształtowania 
odpowiedzialn 
ości za siebie i 
innych

bezpieczeń
stwa jako 
podstawa 
kształtowania 
odpowiedzialn 
ości za siebie i 
innych

bezpieczeń
stwa jako 
podstawa 
kształtowania 
odpowiedzialn 
ości za siebie i 
innych

bezpieczeń
stwa jako 
podstawa 
kształtowania 
odpowiedzialn 
ości za siebie i 
innych

Zapoznanie z regulaminami, 
procedurami bezpieczeństwa i 
zasadami BHP 
obowiązującymi na terenie 
szkoły, w tym: w pracowniach 
i salach gimnastycznych

Opiekunowie 
pracowni, 
nauczyciele w-f 
i opiekunowie 
wycieczek

Wrzesień
2022

Pogadanki prowadzone przez: 
policję i Sanepid

Pedagog
szkolny

Według 
planu pracy 
pedagoga

Edukacja młodzieży w 
zakresie pierwszej pomocy

Barbara
Sawczuk-
Gołaszewska

Według 
rozkładu 
zajęć oraz 
planu pracy 
koła

Przeprowadzenie jednej 
lekcji wychowawczej w 
okresie na temat 
bezpieczeństwa

wychowawcy Według
planów
pracy
wychowaw
cy
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Organizowanie wycieczek 
szkolnych zgodnie z 
obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa oraz 
egzekwowanie właściwej 
postawy u uczniów

Wychowawcy/o
piekunowie
wycieczek

Według
harmonogr
amu
wycieczek

Warsztaty „przeciwdziałanie 
przemocy w szkole” we 
współpracy z Uniwersytetem 
Warszawskim -  Instytutem 
Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji

Psycholog
szkolny

II okres

Konsekwentne przestrzeganie 
obowiązujących procedur

Cała
społeczność
szkolna

Cały rok 
szkolny

Zapoznanie z regulaminami, 
procedurami bezpieczeństwa i 
zasadami BHP 
obowiązującymi na terenie 
szkoły, w tym: z procedurami 
organizacji pracy, nauki i 
opieki w LO obowiązującymi 
w sytuacji wystąpienia 
pandemii

Wychowawcy,
nauczyciele

Według
potrzeb

Rozpoznawa
nie i
rozwijanie 
możliwości, 
uzdolnień i

Rozpoznawa
nie i
rozwijanie 
możliwości, 
uzdolnień i

Rozpoznawa
nie i
rozwijanie 
możliwości, 
uzdolnień i

Rozpoznawa
nie i
rozwijanie 
możliwości, 
uzdolnień i

Przeprowadzenie w klasach 
diagnoz i ankiet wstępnych. 
Obserwacja podczas bieżącej 
pracy

Wychowawcy,
nauczyciele

Wrzesień
2022



zainteresowań
uczniów.

zainteresowań
uczniów.

zainteresowań
uczniów.

zainteresowań
uczniów.

Rozwijanie 
umiejętności 
uczenia się i 
dobrej

Rozwijanie 
umiejętności 
uczenia się i 
dobrej

Rozwijanie 
umiejętności 
uczenia się i 
dobrej

Rozwijanie 
umiejętności 
uczenia się i 
dobrej

Lekcje wychowawcze 
poświęcone tematyce 
efektywnego uczenia się.

Wychowawcy Według 
planu pracy 
wychowaw
cy

organizacji 
własnej pracy

organizacji 
własnej pracy

organizacji 
własnej pracy

organizacji 
własnej pracy

Warsztaty prowadzone przez 
psychologa szkolnego

Psycholog
szkolny

Według
potrzeb

Promowanie
zasad
zdrowego,
ekologicznego
i bezpiecznego
życia

Promowanie
zasad
zdrowego,
ekologicznego
i bezpiecznego
życia

Promowanie
zasad
zdrowego,
ekologicznego
i bezpiecznego
życia

Promowanie
zasad
zdrowego,
ekologicznego
i bezpiecznego
życia

Propagowanie wiedzy i 
zachowań sprzyjających 
zdrowiu, dążenie do zmiany 
zachowań ryzykownych na 
prozdrowotne poprzez: 
wykłady, warsztaty, godziny 
wychowawcze, informacje na 
stronach internetowych 
szkoły, gazetki szkolne, 
popularyzacja ulotek i 
materiałów edukacyjnych z 
zakresu profilaktyki zdrowia

Wychowawcy,
pedagog
szkolny,
pielęgniarka
szkolna,
zaproszeni
specjaliści

Cały rok 
szkolny

Obchody Dnia Ziemi Zespół 
nauczycieli 
biologii, zespół 
nauczycieli 
geografii

22 kwiecień 
2023

Projekt ekologiczny Eko- 
Płocka

Wychowawcy, 
SK LOP, 
Danuta Rapusta

Według
harmonogra
mu

Pogłębienie wiadomości z zakresu zdrowia, higieny i BHP
Kontrola zdrowia uczniów Nauczyciele w- 

f, pielęgniarka 
szkolna

Cały rok 
szkolny



Akcja krwiodawstwa Sławomir
Kowalski

11
październik
2023

Udział w obchodach 
uroczystości związanych z 
PCK

Opiekun SK 
PCK

Według
harmono
gramu

Pogłębianie wiedzy na temat 
profilaktyki układu 
oddechowego i chorób 
sercowo-naczyniowych

Nauczyciele 
biologii, chemii, 
w-f-u, pedagog 
szkolny, 
wychowawcy

Cały rok 
szkolny

Realizacja programów 
profilaktycznych we 
współpracy z Sanepidem:
- Stres pod kontrolą,
- ARS, jak dbać o miłość,
- Znamię? Znam je,
- Podstępne WZW,
- Wybierz życie -  pierwszy 
krok,
- Zdrowe piersi są ok

Pedagog 
szkolny, Ewa 
Cała, Ewa 
Kaźmierczak, 
wychowawcy

Według 
planu pracy 
szkoły

Pogłębianie 
wiedzy z 
zakresu 
prawidłowego 
odżywiania się

Pogłębianie 
wiedzy z 
zakresu 
prawidłowego 
odżywiania się

Pogłębianie 
wiedzy z 
zakresu 
prawidłowego 
odżywiania się

Pogłębianie 
wiedzy z 
zakresu 
prawidłowego 
odżywiania się

Realizacja podstawy 
programowej z biologii, 
chemii i wychowania 
fizycznego.
Spotkanie z dietetykiem. 
Ekspozycje wizualne na 
gazetkach szkolnych i 
klasowych, projekcja filmów 
edukacyjnych na godzinach 
wychowawczych, materiały na 
stronie szkoły

Nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy,
pedagog
szkolny,
opiekun PCK

Cały rok



Kontrola kaloryczności 
posiłków

Intendent,
kierownik
Internatu

Raz w 
miesiącu

Profilaktyka uzależnień -  
spotkanie z terapeutami z 
Punktu Profilaktyki 
Uzależnień i Pomocy Rodzinie 
w Płońsku

Pedagog
szkolny

Cały rok

Obchody Miesiąca Kultury 
Zdrowotnej

Opiekun SK 
PCK

Kwiecień
2023

Warsztaty zdrowego żywienia, 
spotkanie z dietetykiem

Opiekun SK 
PCK, pedagog 
szkolny

Cały rok

Ukazanie Ukazanie Ukazanie Ukazanie Szkolny Challenge „Kroki z Wychowawcy, Kwiecień
młodzieży, że 
ruch i wysiłek 
fizyczny 
sprzyja 
wartości

młodzieży, że 
ruch i wysiłek 
fizyczny 
sprzyja 
wartości

młodzieży, że 
ruch i wysiłek 
fizyczny 
sprzyja 
wartości

młodzieży, że 
ruch i wysiłek 
fizyczny 
sprzyja 
wartości

klasą” Pedagog
szkolny,
psycholog
szkolny

2023

intelektualnej i 
odporności 
fizycznej i 
psychicznej

intelektualnej i 
odporności 
fizycznej i 
psychicznej

intelektualnej i 
odporności 
fizycznej i 
psychicznej

intelektualnej i 
odporności 
fizycznej i 
psychicznej

Organizowanie zajęć 
lekcyjnych na świeżym 
powietrzu. Organizowanie 
zajęć poza lekcyjnym o 
charakterze sportowym, udział 
w zawodach sportowych o 
zasięgu wewnątrzszkolnym, 
miejskim, powiatowym i 
rejonowym, organizacja 
imprez sportowych

Nauczyciele w-f Cały rok 
szkolny
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Organizacja działalności SKS Nauczyciele w-f Wrzesień
2022

Organizacja
wewnątrzszkolnych zawodów 
sportowych w grach 
zespołowych

Nauczyciele w-f Cały rok

Współorganizacja zawodów 
sportowych w ramach 
współpracy z Powiatowym 
Związkiem Sportowym oraz 
Międzypowiatowym 
Związkiem Sportowym

Marek Goliasz Cały rok

Realizacja zajęć w ramach 
programów „Aktywny powrót 
uczniów do szkoły” oraz „SKS 
Unia”

Nauczyciele w-f Cały rok

Organizacja Futbolowego 
Superkibica

Krzysztof
Jarosiewicz

Według
harmonogra
mu

Wdrażanie do 
bezpiecznego 
korzystania z 
zasobów 
Internetu i 
efektywnego 
wykorzystania 
czasu wolnego

Wdrażanie do 
bezpiecznego 
korzystania z 
zasobów 
Internetu i 
efektywnego 
wykorzystania 
czasu wolnego

Wdrażanie do 
bezpiecznego 
korzystania z 
zasobów 
Internetu i 
efektywnego 
wykorzystania 
czasu wolnego

Wdrażanie do 
bezpiecznego 
korzystania z 
zasobów 
Internetu i 
efektywnego 
wykorzystania 
czasu wolnego

Profilaktyka zagrożeń dla 
zdrowia wynikających z 
nadmiernego korzystania z 
telewizji, komputera, telefonu i 
zasobów Internetu

Pedagog,
psycholog,
zaproszeni
goście

Według 
harmonogra 
mu pracy 
pedagoga i 
psychologa 
szkolnego

Wsparcie
edukacji
informatycznej

Wsparcie
edukacji
informatycznej

Wsparcie
edukacji
informatycznej

Wsparcie
edukacji
informatycznej

Profilaktyka cyberprzemocy 
w ramach godzin 
wychów awczych

wychowawcy Cały rok
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i medialnej, w
szczególności
kształtowanie
krytycznego
podejścia do
treści
publikowa
nych w 
Internecie i 
mediach 
społeczno- 
ściowych

i medialnej, w
szczególności
kształtowanie
krytycznego
podejścia do
treści
publikowa
nych w 
Internecie i 
mediach 
społeczno- 
ściowych

i medialnej, w
szczególności
kształtowanie
krytycznego
podejścia do
treści
publikowa
nych w 
Internecie i 
mediach 
społeczno- 
ściowych

i medialnej, w
szczególności
kształtowanie
krytycznego
podejścia do
treści
publikowa
nych w 
Internecie i 
mediach 
społeczno- 
ściowych

Kodeks bezpiecznego 
korzystania z Internetu

Nauczyciele
informatyki

Według 
planu pracy 
nauczycieli

Organizacja Dnia 
Bezpiecznego Internetu

Zespół
nauczycieli
informatyki,
pedagog,
psycholog

Luty 2023

Przeprowadzenie we 
wszystkich klasach zajęć 
dotyczących walki z 
dezinformacją i weryfikacją 
treści publikowanych w 
Internecie i mediach 
społecznościowych

Wychowawcy I okres

Zapoznanie uczniów z 
serwisami internetowymi, 
których zadaniem jest 
sprawdzenie wiarygodności 
informacji publikowanych w 
Internecie

Nauczyciele
informatyki

I okres

Pogadanki, prelekcje na 
temat odpowiedzialnego 
korzystania z zasobów 
internetowych

wychowawcy Według
planów
pracy
wychowaw
cy
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Rozwijanie
umiejętności
metodycznych
nauczycieli w
zakresie
prawidłowego
i skutecznego
wykorzystania
technologii
informacyjno-
komunikacyj-
nych w
procesach
edukacyjnych

Rozwijanie
umiejętności
metodycznych
nauczycieli w
zakresie
prawidłowego
i skutecznego
wykorzystania
technologii
informacyjno-
komunikacyj-
nych w
procesach
edukacyjnych

Rozwijanie
umiejętności
metodycznych
nauczycieli w
zakresie
prawidłowego
i skutecznego
wykorzystania
technologii
informacyjno-
komunikacyj-
nych w
procesach
edukacyjnych

Rozwijanie
umiejętności
metodycznych
nauczycieli w
zakresie
prawidłowego
i skutecznego
wykorzystania
technologii
informacyjno-
komunikacyj-
nych w
procesach
edukacyjnych

Udział w projekcie „Lekcja: 
Enter”

nauczyciele Według
harmonogra
mu

Pedagogizacja rodziców w 
zakresie bezpieczeństwa 
cyfrowego

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Cały rok

Wspomaganie 
kształcenia w 
związku z 
nową formułą

Wspomaganie 
kształcenia w 
związku z 
nową formułą

Wspomaganie 
kształcenia w 
związku z 
nową formułą

Systematyczne monitorowanie 
działań podjętych na 
podstawie wniosków z analizy 
egzaminów zewnętrznych

Dyrektor,
wicedyrektorzy,
nauczyciele

Cały rok

egzaminu 
maturalnego 
od 2023

egzaminu 
maturalnego 
od 2023

egzaminu 
maturalnego 
od 2023

Stosowanie w praktyce 
szkolnej na przedmiotach 
maturalnych kryteriów 
oceniania zbliżonych do tych 
na egzaminie maturalnym

nauczyciele Cały rok

Doskonalenie nauczycieli w 
zakresie egzaminu matural
nego 2023.

nauczyciele Cały rok

Szkolenie dla uczniów i ro
dziców w zakresie formuły i 
procedur egzaminu matural
nego 2023

Nauczyciele II okres
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Zwiększenie
efektywności
kształcenia
uczniów

Zwiększenie
efektywności
kształcenia
uczniów

Zwiększenie
efektywności
kształcenia
uczniów

Zwiększenie
efektywności
kształcenia
uczniów

Prowadzenie diagnoz 
edukacyjnych, opracowanie 
ich wyników oraz ich 
uwzględnienie w planach 
wynikowych/rozkładach 
materiału

nauczyciele Wrzesień
2022

Doskonalenie form i metod 
pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi

Nauczyciele,
nauczyciele
specjaliści,
nauczyciele
współorganizują
cy proces
kształcenia

Cały rok

Wzmocnienie
funkcji
diagnostycznej
i
informacyjnej
oceny

Wzmocnienie
funkcji
diagnostycznej
i
informacyjnej
oceny

Wzmocnienie
funkcji
diagnostycznej
i
informacyjnej
oceny

Wzmocnienie
funkcji
diagnostycznej
i
informacyjnej
oceny

Aktualizacja przedmiotowego 
oceniania, w tym określenie 
wymagań edukacyjnych na 
poszczególne oceny 
śródroczne i roczne, z 
uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów

Zespoły
przedmiotowe

Cały rok

Systematyczne monitorowanie 
postępów uczniów przez 
rytmiczne ocenianie

nauczyciele Cały rok

Podnoszenie
jakości
kształcenia

Podnoszenie
jakości
kształcenia

Podnoszenie
jakości
kształcenia

Podnoszenie
jakości
kształcenia

Rozpoznanie potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych 
uczniów

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Cały rok
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oraz
dostępności i
jakości
wsparcia
udzielanego
uczniom
poprzez
indywidualizac
ję pracy z
uczniem

oraz
dostępności i
jakości
wsparcia
udzielanego
uczniom
poprzez
indywidualiza
cję pracy z
uczniem

oraz
dostępności i
jakości
wsparcia
udzielanego
uczniom
poprzez
indywidualiza
cję pracy z
uczniem

oraz
dostępności i
jakości
wsparcia
udzielanego
uczniom
poprzez
indywidualiza
cję pracy z
uczniem

Wprowadzenie modelu 
współpracy z nauczycielem 
współorganizującym proces 
kształcenia w ramach 
zespołów oddziałowych

Oddziałowe
zespoły
nauczycieli

Cały rok

Wypracowanie sposobów 
indywidualizacji pracy z 
uczniem w zespołach 
przedmiotowych

Zespoły
przedmiotowe

Wrzesień
2022

Monitorowanie realizacji 
zaleceń PPP w pracy z 
uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych

Pedagog
specjalny

Cały rok

SPOŁECZNA Stworzenie 
możliwości 
lepszego 
poznania się w 
zespole 
klasowym i 
środowisku 
klas I

Dzień Licealisty -  dzień 
integracyjny dla klas I 
Zajęcia adaptacyjno- 
integracyjne

Wychowawcy 
klas, pedagog, 
psycholog, 
nauczyciele WF

13 wrzesień 
2022

Rozpoznanie środowiska oraz 
potrzeb uczniów, pomoc 
uczniom klas w adaptacji do 
nowych warunków

Psycholog, 
pedagog szkolny

I okres

Integracja klasowa w 
ramach godzin 
wychów awczych

Wychowawcy 
klas I

Cały rok

Ankieta adaptacyjna psycholog Styczeń
2023

Integrowanie 
klas I ze

Kontynuacja 
działań 
związanych z

Konkurs „Jeszcze nas nie 
znacie”

Pedagog,
psycholog

Listopad
2022
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społecznością
szkolną

reintegracją
zespołów
klasowych

Konkurs „Płocka Challenge” Kwiecień
2023

Uczenie
działania
zespołowego,
tworzenia
klimatu
dialogu i
efektywnej
współpracy,
umiejętności
słuchania
innych i
rozumienia ich
poglądów

Lekcje z wychowawcą, 
zajęcia warsztatowe z 
doradcą zawodowym

Wychowawcy,
Doradca
zawodowy

Według
harmono
gramu

Rozwijanie 
poczucia 
przynależności 
do grupy, 
zespołu 
klasowego. 
Budowanie 
więzi szkolnej

Rozwijanie 
poczucia 
przynależności 
do grupy, 
zespołu 
klasowego. 
Budowanie 
więzi szkolnej

Rozwijanie 
poczucia 
przynależności 
do grupy, 
zespołu 
klasowego. 
Budowanie 
więzi szkolnej

Rozwijanie 
poczucia 
przynależności 
do grupy, 
zespołu 
klasowego. 
Budowanie 
więzi szkolnej

Lekcje wychowawcze, 
warsztaty integracyjne, 
wycieczki szkolne.

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Cały rok 
szkolny

W sytuacji nauczania zdalnego 
albo hybrydowego, 
wprowadzanie w trakcie 
wszystkich zajęć elementów 
integracyjnych tj.: praca w 
grupach, praca metodą 
projektu, gry i zabawy 
integracyjne

Wychowawcy,
nauczyciele
przedmiotów

Według
potrzeb

Zaplanowanie przynajmniej 
3 działań o charakterze 
integracyjnym w obrębie 
zespołu klasowego i

wychowawcy Cały rok
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przynajmniej 1 wycieczki 
integracyjnej

Organizacja 
pomocy 
materialnej dla 
uczniów

Organizacja 
pomocy 
materialnej dla 
uczniów

Organizacja 
pomocy 
materialnej dla 
uczniów

Organizacja 
pomocy 
materialnej dla 
uczniów

Wyprawka szkolna.
Stypendia dla uczniów. 
Dofinansowanie obiadów w 
stołówce szkolnej i 
zakwaterowania w internacie.

Wychowawcy 
klas, pedagog 
szkolny, Rada 
Rodziców

Wrzesień
2022

Kształtowanie 
prospołecz
nych postaw 
uczniów i 
rozwijanie 
pozytywnego 
systemu 
wartości w 
klasie

Kształtowanie 
prospołecz
nych postaw 
uczniów i 
rozwijanie 
pozytywnego 
systemu 
wartości w 
klasie

Kształtowanie 
prospołecz
nych postaw 
uczniów i 
rozwijanie 
pozytywnego 
systemu 
wartości w 
klasie

Kształtowanie 
prospołecz
nych postaw 
uczniów i 
rozwijanie 
pozytywnego 
systemu 
wartości w 
klasie

Organizacja i udział uczniów 
w uroczystościach szkolnych 
tj-:
- Dzień Edukacji Narodowej
- Wigilia szkolna
- koncert świąteczny
- studniówka
- Koncert z okazji Dnia Kobiet 
i Walentynek
- pożegnanie absolwentów 
oraz uroczyste zakończenie 
roku szkolnego
- Dzień Samorządu Szkolnego

Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Według 
planu pracy 
szkoły

Wycieczki i uroczystości 
klasowe tj. wigilia klasowa

wychowawcy Cały rok

Kształtowanie 
wśród uczniów 
idei
samorządności

Kształtowanie 
wśród uczniów 
idei
samorządności

Kształtowanie 
wśród uczniów 
idei
samorządności

Kształtowanie 
wśród uczniów 
idei
samorządności

Wybory samorządu 
klasowego

wychowawcy Wrzesień
2022

Wybory do Zarządu 
Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie
samorządu
uczniowskiego

Według
harmonogra
mu

Nauka
kulturalnego
wyrażania

Nauka
kulturalnego
wyrażania

Nauka
kulturalnego
wyrażania

Nauka
kulturalnego
wyrażania

Dyskusje w ramach godzin 
wychowawczych i lekcji 
przedmiotowych

Wychowawcy,
nauczyciele

Cały rok



własnego 
zdania, a także 
prowadzenia 
wartościowej 
dyskusji, która 
pozwala 
poznawać inne 
punkty 
widzenia

własnego 
zdania, a także 
prowadzenia 
wartościowej 
dyskusji, która 
pozwala 
poznawać inne 
punkty 
widzenia

własnego 
zdania, a także 
prowadzenia 
wartościowej 
dyskusji, która 
pozwala 
poznawać inne 
punkty 
widzenia

własnego 
zdania, a także 
prowadzenia 
wartościowej 
dyskusji, która 
pozwala 
poznawać inne 
punkty 
widzenia

Posiedzenia Sejmiku 
Uczniowskiego i Rady 
Uczniów

Opiekunowie
samorządu
uczniowskiego

Według 
planu pracy 
zespołu

Współpraca 
szkoły z 
rodzicami

Współpraca 
szkoły z 
rodzicami

Współpraca 
szkoły z 
rodzicami

Współpraca 
szkoły z 
rodzicami

- diagnoza potrzeb rodziców i 
uwzględnienie jej wyników w 
planie pracy wychowawcy
- wsparcie rodziców poprzez 
działania zwiększające 
świadomość 
rodziców/opiekunów w 
zakresie problemów zdrowia 
psychicznego dzieci
- wsparcie kompetencji 
wychowawczych rodziców 
poprzez pedagogizację m.in. w 
zakresie pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej, doradztwa 
zawodowego, zmian w prawie 
szkolnym
- współpraca z instytucjami 
wspomagającymi rolę 
wychowawczą rodziny

Wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, Rada 
Rodziców

Cały rok
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Podtrzymywanie kontaktu 
rodziców z nauczycielami, 
współpraca pedagoga z 
rodzicami, wdrażanie 
rodziców w życie szkoły 
poprzez:
- okresowe spotkania o 
charakterze informacyjnym
- indywidualne dyżury 
nauczycieli
- spotkania wychowawców z 
rodzicami
- zapoznanie rodziców z 
dokumentacją prawa 
wewnątrzszkolnego
- współorganizacja imprez i 
wycieczek klasowych

Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog,
psycholog

Cały rok

Współpraca z Radą Rodziców 
poprzez:
- współdecydowanie w 
sprawach szkoły i 
uczestnictwo w 
podejmowanych działaniach
- wspieranie finansowe i 
organizacyjne działalności 
statutowej szkoły
- organizację pomocy 
materialnej i socjalnej dla 
uczniów
- opiniowanie przez rodziców 
dokumentacji szkolnej

Dyrekcja 
szkoły, Rada 
Rodziców

Cały rok

Zwiększenie 
współpracy z

Zwiększenie 
współpracy z

Zwiększenie 
współpracy z

Zwiększenie 
współpracy z

Systematyczne informowanie 
rodziców o absencji uczniów:

Wychowawcy,
pedagog

Cały rok



rodzicami w
zakresie
kontroli
realizacji
obowiązku
szkolnego

rodzicami w
zakresie
kontroli
realizacji
obowiązku
szkolnego

rodzicami w
zakresie
kontroli
realizacji
obowiązku
szkolnego

rodzicami w
zakresie
kontroli
realizacji
obowiązku
szkolnego

zebrania z rodzicami, 
spotkania indywidualne, 
kontakt przez e-dziennik lub 
telefon

Poprawa
frekwencji
uczniów

Poprawa
frekwencji
uczniów

Poprawa
frekwencji
uczniów

Poprawa
frekwencji
uczniów

Wprowadzenie programu 
poprawy frekwencji

Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog,
psycholog

Cały rok

Kontrola w zakresie 
przestrzegania przez 
wychowawców „Regulaminu 
zwalniania i usprawiedliwiania 
uczniów na zajęciach 
szkolnych”

Dyrektor,
wicedyrektorzy

Cały rok

Współpraca ze
środowiskiem
lokalnym

Współpraca ze
środowiskiem
lokalnym

Współpraca ze
środowiskiem
lokalnym

Współpraca ze
środowiskiem
lokalnym

Współpraca z: MCK, Miejską 
Biblioteką Publiczną, MCSiR, 
Punktem Profilaktyki, MOPS, 
szkołami podstawowymi i 
ponadpodstawowymi, 
Starostwem Powiatowym, 
Parafią św. Michała 
Archanioła

Dyrekcja,
nauczyciele

Cały rok

Udział w miejskich i 
powiatowych uroczystościach 
i imprezach

Cała
społeczność
szkolna

Cały rok

Dni otwarte szkoły Zespół do spraw 
promocji szkoły

11 kwiecień 
2023



Kształtowanie Kształtowanie Kształtowanie Kształtowanie Udział w działaniach Opiekun Według
postaw postaw postaw postaw wolontariatu szkolnego. wolontariatu planu pracy
prospołecz prospołecz prospołecz prospołecz Udział w akcjach szkoły
nych nych nych nych charytatywnych tj.: Szlachetna 

paczka, WOSP, paczka na 
Kresy

Wspomaganie Wspomaganie Wspomaganie W ramach godzin WDŻ w Nauczyciel Według
wychowaw wychowaw wychowaw szkole realizacja programu WDŻ, pedagog planu pracy
czej roli czej roli czej roli „ARS czyli jak dbać o pedagoga i
rodziny przez rodziny przez rodziny przez miłość”. nauczyciela
właściwą właściwą właściwą Warsztaty, prezentacje, filmy, przedmiotu
organizację i organizację i organizację i prelekcje dotyczące rdzennych
realizację realizację realizację wartości w życiu człowieka
zajęć zajęć zajęć
edukacyjnych edukacyjnych edukacyjnych
wychowanie wychowanie wychowanie
do życia w do życia w do życia w
rodzinie rodzinie rodzinie
Kształtowanie Kształtowanie Kształtowanie Kształtowanie Zajęcia warsztatowe z Wychowawcy, Według
aktywnej aktywnej aktywnej aktywnej doradztwa zawodowego, Doradca harmono
postawy postawy postawy postawy Lekcje wychowawcze zawodowy gramów
wobec wobec wobec wobec poświęcone tej tematyce,
przyszłej pracy przyszłej pracy przyszłej pracy przyszłej pracy Współpraca z Urzędem Pracy i
zawodowej zawodowej zawodowej zawodowej PPP
oraz wymagań oraz wymagań oraz wymagań oraz wymagań Doskonalenie systemu Doradca Według
rynku pracy rynku pracy rynku pracy rynku pracy kształcenia zawodowego we 

współpracy z pracodawcami -  
wdrażanie Zintegrowanej 
Strategii Umiejętności 2030

zawodowy harmonogra
mu

Realizacja projektu Pedagog, Cały rok
„Absolwenci -  Szkole” doradca

zawodowy
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Udział w Targach 
Edukacyjnych i Targach Pracy

Doradca
zawodowy

Cały rok

Działania z zakresu 
przedsiębiorczości:

1. Działalność Mini- 
Przedsiębiorstwa

2. Innowacja pedago
giczna „Ekonomia -  
wiem i rozumiem”

Doradca
zawodowy,
Mateusz
Kacprowski

Cały rok

Kształtowanie
dojrzałości i
aktywnej
postawy
życiowej oraz
umiejętności
planowania
własnego
rozwoju oraz
harmonijnego
uczestnictwa
w życiu
społecznym

Kształtowanie
dojrzałości i
aktywnej
postawy
życiowej oraz
umiejętności
planowania
własnego
rozwoju oraz
harmonijnego
uczestnictwa
w życiu
społecznym

Kształtowanie
dojrzałości i
aktywnej
postawy
życiowej oraz
umiejętności
planowania
własnego
rozwoju oraz
harmonijnego
uczestnictwa
w życiu
społecznym

Kształtowanie
dojrzałości i
aktywnej
postawy
życiowej oraz
umiejętności
planowania
własnego
rozwoju oraz
harmonijnego
uczestnictwa
w życiu
społecznym

Zajęcia warsztatowe z doradcą 
zawodowym,
Organizowanie spotkań 
młodzieży z przedstawicielami 
Wyższych Uczelni i 
przedsiębiorcami,
Organizacja Spółdzielni 
Uczniowskiej

Doradca
zawodowy,
pedagog,
psycholog

Cały rok

Wychowanie 
do wartości, 
kształtowanie 
postaw i 
respektowanie 
norm
społecznych

Wychowanie 
do wartości, 
kształtowanie 
postaw i 
respektowanie 
norm
społecznych

Wychowanie 
do wartości, 
kształtowanie 
postaw i 
respektowanie 
norm
społecznych

Wychowanie 
do wartości, 
kształtowanie 
postaw i 
respektowanie 
norm
społecznych

Prezentowanie i omawianie 
zasad savoir vivre na 
lekcjach wychowawczych

wychowawcy Cały rok

Respektowanie przez 
uczniów dobrych obyczajów, 
zwracanie uwagi na 
niestosowne zachowania 
uczniów

Wychowawcy,
nauczyciele

Cały rok

Rozwijanie 
świadomości 
związanej z

Rozwijanie 
świadomości 
związanej z

Rozwijanie 
świadomości 
związanej z

Rozwijanie 
świadomości 
związanej z

Zajęcia z wychowawcą na 
temat ochrony danych 
osobowych

wychowawcy Według 
planu pracy



ochroną
danych
osobowych i
prawem
każdego
człowieka do
prywatności

ochroną
danych
osobowych i
prawem
każdego
człowieka do
prywatności

ochroną
danych
osobowych i
prawem
każdego
człowieka do
prywatności

ochroną
danych
osobowych i
prawem
każdego
człowieka do
prywatności

wychowaw
cy

Doskonalenie 
kompetencji 
nauczycieli do 
pracy z 
uczniami 
przybyłymi z 
zagranicy, w 
szczególności 
z Ukrainy

Doskonalenie 
kompetencji 
nauczycieli do 
pracy z 
uczniami 
przybyłymi z 
zagranicy, w 
szczególności 
z Ukrainy

Doskonalenie 
kompetencji 
nauczycieli do 
pracy z 
uczniami 
przybyłymi z 
zagranicy, w 
szczególności 
z Ukrainy

Doskonalenie 
kompetencji 
nauczycieli do 
pracy z 
uczniami 
przybyłymi z 
zagranicy, w 
szczególności 
z Ukrainy

Organizacja dodatkowej, 
bezpłatnej nauki języka 
polskiego w formie zajęć 
lekcyj ny ch j ako j ęzyka 
obcego, w celu opanowania 
języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym udział w 
obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych

Nauczyciele,
dyrektor,
wicedyrektorzy,
pedagog,
psycholog

Adekwatnie
do
zaistniałych
potrzeb

Organizacja zajęć 
wyrównawczych w zakresie 
przedmiotów nauczania, z 
których uczniowie potrzebują 
wsparcia, aby wyrównać 
różnice programowe

Organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
w trybie i formach 
przewidzianych dla obywateli 
polskich

Doskonalenie
kompetencji
nauczycieli
nowych

Doskonalenie
kompetencji
nauczycieli
nowych

Doskonalenie
kompetencji
nauczycieli
nowych

Doskonalenie
kompetencji
nauczycieli
nowych

Podnoszenie kompetencji 
nauczycieli poprzez: 
samokształcenie, kursy,

Nauczyciele Cały rok



przedmiotów 
wprowadzo
nych do 
podstawy 
programowej

przedmiotów 
wprowadzo
nych do 
podstawy 
programowej

przedmiotów 
wprowadzo
nych do 
podstawy 
programowej

przedmiotów 
wprowadzo
nych do 
podstawy 
programowej

warsztaty, studia 
podyplomowe

PSYCHICZNA Stosowanie
skutecznych
strategii

Zajęcia integracyjne w 
ramach godzin 
wychów awczych

Wychowawcy I okres

radzenia sobie 
ze stresem 
adaptacyjnym

Stałe monitorowanie i 
diagnozowanie zespołu 
klasowego

psycholog Cały rok

Zajęcia warsztatowe z 
doradztwa zawodowego z 
zakresu komunikacji 
interpersonalnej; nauka 
efektywnej komunikacji, 
używanie komunikatów „Ja”, 
aktywne słuchanie, 
asertywność

Doradca
zawodowy,
wychowawcy

Cały rok

Rozpoznawa
nie i rozwój 
zainteresowań, 
zdolności, 
talentów. 
Zachęcanie do 
rozwoju i 
pracy nad sobą 
poprzez 
poznanie 
własnych 
mocnych i 
słabych stron

Rozpoznawa
nie i rozwój 
zainteresowań, 
zdolności, 
talentów. 
Zachęcanie do 
rozwoju i 
pracy nad sobą 
poprzez 
poznanie 
własnych 
mocnych i 
słabych stron

Rozpoznawa
nie i rozwój 
zainteresowań, 
zdolności, 
talentów. 
Zachęcanie do 
rozwoju i 
pracy nad sobą 
poprzez 
poznanie 
własnych 
mocnych i 
słabych stron

Rozpoznawa
nie i rozwój 
zainteresowań, 
zdolności, 
talentów. 
Zachęcanie do 
rozwoju i 
pracy nad sobą 
poprzez 
poznanie 
własnych 
mocnych i 
słabych stron

Organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych w formach 
kół: zainteresowań, 
przedmiotowych, 
artystycznych, sportowych i 
innych.
Pomoc uczniom w nauce 
poprzez zajęcia wyrównawcze

Nauczyciele
przedmiotów,
wychowawcy

Cały rok



Poznawanie i 
rozwijanie 
umiejętności 
efektywnego 
uczenia się. 
Wzmacnianie 
własnego 
potencjału 
intelektualne
go poprzez 
wykorzystanie 
technik 
uczenia się

Wzmacnianie 
własnego 
potencjału 
intelektualne g 
o poprzez 
wykorzystanie 
technik 
uczenia się

Wzmacnianie 
własnego 
potencjału 
intelektualneg 
o poprzez 
wykorzystanie 
technik 
uczenia się

Wzmacnianie 
własnego 
potencjału 
intelektualneg 
o poprzez 
wykorzystanie 
technik 
uczenia się

Zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia się

Psycholog Według 
planu pracy

Podnoszenie
poczucia
własnej
wartości,
wzmocnienie
wiary w siebie
i swoje
możliwości,
kształtowanie
adekwatnej
samooceny.

Podnoszenie
poczucia
własnej
wartości,
wzmocnienie
wiary w siebie
i swoje
możliwości,
kształtowanie
adekwatnej
samooceny.

Podnoszenie
poczucia
własnej
wartości,
wzmocnienie
wiary w siebie
i swoje
możliwości,
kształtowanie
adekwatnej
samooceny.

Podnoszenie
poczucia
własnej
wartości,
wzmocnienie
wiary w siebie
i swoje
możliwości,
kształtowanie
adekwatnej
samooceny.

Zajęcia indywidualne i 
grupowe pomagające określić 
mocne strony uczniów i 
obszary, nad którymi należy 
szczególnie pracować

Pedagog, 
psycholog, 
trenerzy TUS

Według
potrzeb

Wdrażanie tutoringu 
szkolnego w klasach II

Tutorzy Według 
potrzeb i 
planu pracy 
szkoły

Trening Umiejętności 
Społecznych

Trenerzy TUS Według 
potrzeb i 
planu pracy 
szkoły

Wykonywanie testów do 
samooceny na godzinach 
wychów awczych

wychowawcy Cały rok
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Stosowanie
skutecznych
strategii
radzenia sobie
ze stresem,
niepowodzenia
mi oraz
sytuacjami
emocjonalnie
trudnymi

Stosowanie
skutecznych
strategii
radzenia sobie
ze stresem,
niepowodzenia
mi oraz
sytuacjami
emocjonalnie
trudnymi

Stosowanie
skutecznych
strategii
radzenia sobie
ze stresem,
niepowodzenia
mi oraz
sytuacjami
emocjonalnie
trudnymi

Stosowanie
skutecznych
strategii
radzenia sobie
ze stresem,
niepowodzenia
mi oraz
sytuacjami
emocjonalnie
trudnymi

Warsztaty zapoznające z 
metodami radzenia sobie ze 
stresem oraz prostymi 
technikami relaksacyjnymi

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Według 
planu pracy 
wychowawc 
ów,
pedagoga i 
psychologa

Realizacja programu 
profilaktycznego: „Stres pod 
kontrolą”

pedagog Według 
planu pracy 
pedagoga

Kształtowanie 
postawy 
odpowiedzial
nej za
bezpieczeństw 
o, własne 
decyzje i 
czyny

Kształtowanie 
postawy 
odpowiedzial
nej za
bezpieczeństw 
o, własne 
decyzje i 
czyny

Kształtowanie 
postawy 
odpowiedzial
nej za
bezpieczeństw 
o, własne 
decyzje i 
czyny

Kształtowanie 
postawy 
odpowiedzial
nej za
bezpieczeństw 
o, własne 
decyzje i 
czyny

Propagowanie informacji na 
temat praw i obowiązków 
uczniów, statutu szkoły i 
regulaminów jako systemów 
wspomagających życie 
szkolne, umożliwiających 
podejmowanie inicjatyw i 
brania odpowiedzialności za 
własne postępowanie

Wychowawcy,
nauczyciele

Cały rok
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Zapewnienie 
równości szans 
w dostępie do 
różnych 
szkolnych 
form:
edukacyjnych,
opiekuńczych,
kulturalnych i
sportowych.
Motywowanie
do
samokształce
nia

Zapewnienie 
równości szans 
w dostępie do 
różnych 
szkolnych 
form:
edukacyjnych,
opiekuńczych,
kulturalnych i
sportowych.
Motywowanie
do
samokształce
nia

Zapewnienie 
równości szans 
w dostępie do 
różnych 
szkolnych 
form:
edukacyjnych,
opiekuńczych,
kulturalnych i
sportowych.
Motywowanie
do
samokształce
nia

Zapewnienie 
równości szans 
w dostępie do 
różnych 
szkolnych 
form:
edukacyjnych,
opiekuńczych,
kulturalnych i
sportowych.
Motywowanie
do
samokształce
nia

Umożliwienie prezentacji 
dorobku uczniów w celu 
wzmocnienia wiary w swoje 
osiągnięcia poprzez: 
eksponowanie dorobku na 
forum szkoły, organizacja i 
udział w konkursach 
szkolnych, umożliwienie 
uczestnictwa w konkursach 
pozaszkolnych, mobilizowanie 
uczniów do jak najszerszego 
uczestnictwa w różnych 
formach zajęć pozalekcyjnych 
i konkursach

Wychowawcy,
nauczyciele

Cały rok

Powiatowy Konkurs Literacki 
„Henryki”

Justyna
Sarzalska, Marta 
Domańska

18 listopad 
2022

Powiatowy Konkurs 
Matematyczny dla uczniów 
klas ósmych szkół 
podstawowych

Elżbieta
Stroiwąs,
Mateusz
Kacprowski

Listopad
2022-
Styczeń
2023

Dzień Matematyki na Płockiej Anna
Janiszewska,
Mateusz
Kacprowski,
Elżbieta
Stroiwąs

Marzec 2023

Dzień Matematyki na 
Politechnice Warszawskiej

Anna
Janiszewska,
Edyta
Nowakowska

Wrzesień
2022
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Konkurs Matematyczni 
Mistrzowie z Płockiej

Elżbieta
Stroiwąs,
Mateusz
Kacprowski

19
październik
2022

Projekt ekologiczny „Rola 
środowiska w życiu 
człowieka”

Ewa
Kaźmierczak,
zespól
nauczycieli
biologii

Październik/
Listopad
2022

Matematyczny projekt dla 
uczniów klas ósmych szkół 
podstawowych „Matematycy 
starożytnej Grecji, czyli o 
początkach”

Elżbieta
Stroiwąs,
Mateusz
Kacprowski

Grudzień
2022

II Powiatowy Konkurs 
Matematyczny dla uczniów 
szkól ponadpodstawowych im. 
prof. Stefana Banacha

Elżbieta
Stroiwąs,
Mateusz
Kacprowski

7 grudzień 
2022, 1 luty 
2023

Kształtowanie 
umiejętności 
organizowania 
czasu wolnego 
poprzez

Kształtowanie 
umiejętności 
organizowania 
czasu wolnego 
poprzez

Kształtowanie 
umiejętności 
organizowania 
czasu wolnego 
poprzez

Kształtowanie 
umiejętności 
organizowania 
czasu wolnego 
poprzez

Analiza czytelnictwa w szkole. 
Stworzenie rankingów: 
„najlepiej czytająca klasa w 
szkole” i „Najlepsi czytelnicy 
w szkole”

Katarzyna 
Myszyńska, 
Ewa Cała

Cały rok

wspieranie
czytelnictwa

wspieranie
czytelnictwa

wspieranie
czytelnictwa

wspieranie
czytelnictwa

Organizowanie działań 
mających na celu 
propagowanie czytelnictwa tj.: 
wystawy, konkursy, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, akcje 
czytelnicze w środowisku 
lokalnym

Nauczyciele 
języka polskiego

Cały rok
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Udostępnianie informacji o 
nowościach wydawniczych

Katarzyna 
Myszyńska, 
Ewa Cała

Co kwartał

Udział w płońskiej edycji 
ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie

Edyta Zielińska 3 wrzesień 
2022

Projekt „Płocka czyta... - 
recenzje książek”

Nauczyciele 
języka polskiego

Cały rok

Obchody Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich 
oraz Dnia Bibliotek i 
Bibliotekarzy

Katarzyna 
Myszyńska, 
Ewa Cała

23 kwiecień 
2023, 8 maja 
2023

Konkurs fotograficzny 
„Bohaterowie literaccy w 
obiektywie”

Katarzyna 
Myszyńska, 
Ewa Cała

II okres

Upamiętnienie patronów roku 
2023 -  Wojciecha Korfantego, 
Pawła Edmunda Strzeleckiego, 
Aleksandra Fredry,
Aleksandry Piłsudzkiej, 
Maurycego Mochnackiego, 
Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego 
Nowosielskiego

Ewa Cała, 
Katarzyna 
Myszyńska

Cały rok

Rozwijanie 
inteligencji 
emocjonalnej i 
umiejętności 
skutecznej 
komunikacji 
interpersonal
nej

Rozwijanie 
inteligencji 
emocjonalnej i 
umiejętności 
skutecznej 
komunikacji 
interpersonal
nej

Rozwijanie 
inteligencji 
emocjonalnej i 
umiejętności 
skutecznej 
komunikacji 
interpersonal
nej

Rozwijanie 
inteligencji 
emocjonalnej i 
umiejętności 
skutecznej 
komunikacji 
interpersonal
nej

Prowadzenie zajęć w formie 
warsztatowej z zakresu 
rozwoju emocjonalnego, 
inteligencji komunikacyjnej, 
asertywności w ramach godzin 
wychowawczych oraz zajęć 
dodatkowych i otwartych

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Według
planów
pracy
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Indywidualiza 
cja procesu 
dydaktyczno- 
wychowaw
czego

Indywidualiza 
cja procesu 
dydaktyczno- 
wychowaw
czego

Indywidualiza 
cja procesu 
dydaktyczno- 
wychowaw
czego

Indywidualiza 
cja procesu 
dydaktyczno- 
wychowaw
czego

Organizowanie zajęć dla 
uczniów szczególnie 
uzdolnionych przy 
wykorzystaniu aktywnych 
metod pracy

nauczyciele Cały rok

Wsparcie uczniów 
wymagających szczególnej 
opieki

Nauczyciele,
nauczyciele
specjaliści

Cały rok

Współpraca z rodzicami, 
wspólne rozwiązywanie 
pojawiających się problemów

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Cały rok

Podejmowanie współpracy z 
ośrodkami badawczymi i 
uczelniami wyższymi:
- współpraca z Wydziałem 
Matematyki i Informatyki 
Politechniki Warszawskiej,
- współpraca z Wydziałem 
Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej,
- współpraca z Instytutem 
Matematyki UKW w 
Bydgoszczy,
- współpraca z Instytutem 
Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji UW
- współpraca z Wydziałem 
Matematyki UKSW

nauczyciel Cały rok

Działalność innowacyjna: 
- realizacja programu 
autorskiego klasy 
politechnicznej oraz zajęć

Radosław
Wasilewski,
Mateusz
Kacprowski,

Cały rok
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dodatkowych z zakresu 
edukacji politechnicznej w 
klasach 2-4 liceum,
- realizacja innowacji 
pedagogicznej „Z matematyką 
na studia wyższe” w klasach 
drugich i trzecich liceum,
- realizacja innowacji 
pedagogicznej „ Neurobik, 
czyli nauka efektywnego 
uczenia się i trening mózgu dla 
uczniów klas pierwszych”
- wdrożenie innowacji 
pedagogicznej „ Ekonomia -  
wiem i rozumiem” w klasie 
1F,
- wdrożenie innowacji 
pedagogicznych na zajęciach 
języka angielskiego: „Język 
angielski w biznesie” i 
„Przygotowanie do egzaminu 
dojrzałości z języka 
angielskiego na poziomie 
dwujęzycznym”
- wdrożenie innowacji 
pedagogicznej „Edukacja 
obywatelska w liceum” w 
klasie IB

Edyta
Nowakowska,
Adam
Kacprowski,
Zbigniew
Maraszek,
Krzysztof
Jarosiewicz

Tutoring rozwojowy -  
innowacyjna metoda 
rozwijania kreatywności i 
samodzielnego myślenia

tutorzy

uczniów

Cały rok

37



Wspomaganie Wspomaganie Wspomaganie Wspomaganie Organizacja wymian Nauczyciele Według
i urozmaicanie i urozmaicanie i urozmaicanie i urozmaicanie młodzieży i wymiany języków obcych harmonogra
oferty oferty oferty oferty studenckiej AIESEC: mu
edukacyjno- edukacyjno- edukacyjno- edukacyjno- - wymiana z Hechingen
wychowawcze wychowawcze wychowawcze wychowawcze - wymiana z Winschoten
j szkoły przez j szkoły przez j szkoły przez j szkoły przez - wymiana z Tarnopolem
wymiany wymiany wymiany wymiany - wymiana studencka AIESEC
zagraniczne zagraniczne zagraniczne zagraniczne
Działanie na Działanie na Działanie na Działanie na Projekt „Wiedzieć lepiej. Zbigniew Wrzesień
rzecz rzecz rzecz rzecz Rzetelność i użyteczność Maraszek, 2022
szerszego szerszego szerszego szerszego informacji kształtujących Adam
udostępnienia udostępnienia udostępnienia udostępnienia wizerunek współczesnego Kasprzykowski
kanonu i kanonu i kanonu i kanonu i świata.”. Wyjazd uczniów z
założeń założeń założeń założeń opiekunami do Grecji
edukacji edukacji edukacji edukacji
klasycznej klasycznej klasycznej klasycznej
oraz sięgania oraz sięgania oraz sięgania oraz sięgania
do dziedzictwa do dziedzictwa do dziedzictwa do dziedzictwa
cywilizacyjneg cywilizacyjneg cywilizacyjneg cywilizacyjneg
o Europy o Europy o Europy o Europy
Stwarzanie Stwarzanie Stwarzanie Stwarzanie Stosowanie aktywnych i nauczyciele Cały rok
warunków do warunków do warunków do warunków do twórczych metod pracy, w tym
samodzielno samodzielno samodzielno samodzielno pracy zespołowej
ści i ści i ści i ści i
kreatywności kreatywności kreatywności kreatywności
uczniów uczniów uczniów uczniów
Wykorzystanie Wykorzystanie Wykorzystanie Wykorzystanie Planowanie i przeprowadzenie Dyrekcja, Według
w procesach w procesach w procesach w procesach lekcji z wykorzystaniem nauczyciele, potrzeb
edukacyjnych edukacyjnych edukacyjnych edukacyjnych narzędzi TIK -  platforma nauczyciele
narzędzi i narzędzi i narzędzi i narzędzi i Teams specjaliści
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zasobów 
cyfrowych 
oraz metod 
kształcenia na 
odległość

zasobów 
cyfrowych 
oraz metod 
kształcenia na 
odległość

zasobów 
cyfrowych 
oraz metod 
kształcenia na 
odległość

zasobów 
cyfrowych 
oraz metod 
kształcenia na 
odległość

Podnoszenie umiejętności 
uczniów, nauczycieli i 
nauczycieli specjalistów w 
zakresie wykorzystywania 
narzędzi TIK w szkole poprzez 
wykorzystywanie różnych 
technologii w trakcie zajęć 
edukacyjnych

Dyrekcja,
nauczyciele,
nauczyciele
specjaliści

Według
potrzeb

Pozytywne 
postrzeganie i 
wzmacnianie 
zachowań 
prospołecz
nych

Pozytywne 
postrzeganie i 
wzmacnianie 
zachowań 
prospołecz
nych

Pozytywne 
postrzeganie i 
wzmacnianie 
zachowań 
prospołecz
nych

Pozytywne 
postrzeganie i 
wzmacnianie 
zachowań 
prospołecz
nych

Udzielanie pochwał przez 
wychowawców, nauczycieli, 
dyrektora

Wychowawcy,
nauczyciele,
dyrektor,
pedagog

Cały rok

Ochrona i
wzmacnianie
zdrowia
psychicznego
dzieci i
młodzieży

Ochrona i
wzmacnianie
zdrowia
psychicznego
dzieci i
młodzieży

Ochrona i
wzmacnianie
zdrowia
psychicznego
dzieci i
młodzieży

Ochrona i
wzmacnianie
zdrowia
psychicznego
dzieci i
młodzieży

Indywidualne rozmowy 
pedagoga i psychologa z 
uczniami, mające na celu 
rozładowanie napięcia 
emocjonalnego powstałego na 
tle niepowodzeń szkolnych, 
konfliktów z rodzicami lub 
rówieśnikami

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Cały rok

Organizacja działań w 
zakresie kształtowania 
postaw prospołecznych 
młodzieży, wpisanie tych 
działań do Planu pracy 
wychowawcy klasy

wychowawcy Cały rok

Prowadzenie edukacji 
rodziców

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog

Cały rok
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Wspieranie uczniów przez 
nauczycieli i nauczycieli 
specjalistów, zajęcia w 
zakresie podniesienia swojej 
samooceny, uczenie 
umiejętności 
psychologicznych i 
społecznych, które pozwolą 
radzić sobie ze stresem i 
budować dobre relacje z 
otoczeniem

Wychowawcy,
pedagog,
psycholog,
nauczyciele
specjaliści

Cały rok

Zapewnienie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem, udzielanie pomocy w 
stanach kryzysu psychicznego

Pedagog,
pedagog
specjalny,
psycholog

Cały rok

Obchody Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego i Walki 
z Depresją

psycholog 23 luty 2023

Wsparcie Wsparcie Wsparcie Wsparcie Obserwacja uczniów i Wychowawcy, Cały rok
psychologiczn psychologiczn psychologiczn psychologiczn natychmiastowe interwencje w pedagog,
0- 0- 0- 0- sytuacjach kryzysowych psycholog
pedagogiczne pedagogiczne pedagogiczne pedagogiczne
w sytuacjach w sytuacjach w sytuacjach w sytuacjach
trudnych trudnych trudnych trudnych
emocjonalnie emocjonalnie emocjonalnie emocjonalnie
tj.: problemy tj.: problemy tj.: problemy tj.: problemy
rodzinne, rodzinne, rodzinne, rodzinne,
konflikty konflikty konflikty konflikty
rówieśnicze, rówieśnicze, rówieśnicze, rówieśnicze,
izolacja izolacja izolacja izolacja
społeczna społeczna społeczna społeczna
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AKSJOLO
GICZNA

Wychowanie
w duchu
tolerancji i
poszanowania
godności
drugiego
człowieka

Wychowanie
w duchu
tolerancji i
poszanowania
godności
drugiego
człowieka

Wychowanie
w duchu
tolerancji i
poszanowania
godności
drugiego
człowieka

Wychowanie
w duchu
tolerancji i
poszanowania
godności
drugiego
człowieka

Organizacja szkolnych 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Osób 
Niepełnosprawnych

Zespół
nauczycieli
specjalistów

Grudzień
2022

Organizacja szkolnych 
obchodów Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu

Zespół
nauczycieli
specjalistów

Kwiecień
2023

Organizacja szkolnych 
obchodów Dnia Zdrowia 
Psychicznego

Zespół
nauczycieli
specjalistów

Październik
2022

Kształtowanie 
postaw 
tolerancji dla 
różnorodności 
kulturowej, 
narodowościo 
wej oraz 
tradycji

Kształtowanie 
postaw 
tolerancji dla 
różnorodności 
kulturowej, 
narodowościo 
wej oraz 
tradycji

Kształtowanie 
postaw 
tolerancji dla 
różnorodności 
kulturowej, 
narodowościo 
wej oraz 
tradycji

Kształtowanie 
postaw 
tolerancji dla 
różnorodności 
kulturowej, 
narodowościo 
wej oraz 
tradycji

Europejski Dzień Języków 
Obcych

Wioletta
Łepkowska

26 wrzesień 
2022

Dzień Kultury Narodów i 
Języków Europy.
Dzień kultury japońskiej. 
Dzień kultury węgierskiej.

Nauczyciele 
języków obcych

2 7 -3 1  
marzec 2023 
3 wrzesień 
2023

Dzień Kultury Polskiej -  
Dzień Języka Ojczystego

Zespól 
nauczycieli 
języka polskiego

21 luty 2023

Obchody Światowego Dnia 
Poezji

Marta 
Domańska, 
Edyta Zielińska

Marzec 2023

Obchody Światowego Dnia 
Sztuki

Łukasz
Kwiatkowski

Kwiecień
2023

Wychowanie 
do wartości, 
kształtowanie 
postaw
patriotycznych 
Organizacja i 
udział w

Wychowanie 
do wartości, 
kształtowanie 
postaw
patriotycznych 
Organizacja i 
udział w

Wychowanie 
do wartości, 
kształtowanie 
postaw
patriotycznych 
Organizacja i 
udział w

Wychowanie 
do wartości, 
kształtowanie 
postaw
patriotycznych 
Organizacja i 
udział w

Obchody Święta 
Niepodległości.
Koncert Pieśni Patriotycznych. 
Bieg Niepodległości.
Udział w powiatowych i 
miejskich obchodach rocznicy 
Święta Niepodległości

Zespół 
nauczycieli 
historii i WOS, 
Sławomir 
Kowalski, 
Robert Adamski

10 listopad 
2022
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uroczystoś
ciach 0 
charakterze

uroczystoś
ciach 0 
charakterze

uroczystoś
ciach 0 
charakterze

uroczystoś
ciach 0 
charakterze

Obchody rocznicy 
wprowadzenia stanu 
wojennego

Ireneusz Cała 13 grudzień 
2022

patriotycznym patriotycznym patriotycznym patriotycznym Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

Zespół 
nauczycieli 
historii i WOS

1 marzec 
2023

Dzień Flagi.
Obchody Święta Konstytucji. 
Koncert „Witaj Maj, 3 Maj”. 
Udział w powiatowych i 
miejskich obchodach rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zespół 
nauczycieli 
historii i WOS, 
Rafał 
Szymański

Maj 2023

Organizowanie wycieczek 
turystyczno-krajoznawczych, 
Wdrożenie projektu „Poznaj 
Polskę” -  dofinansowanie do 
wycieczek edukacyjnych

Wychowawcy Cały rok

Udział w powiatowych i 
miejskich obchodach rocznicy 
wyzwolenia Płońska

Sławomir
Kowalski

19 styczeń 
2023

Dzień Edukacji Narodowej Koordynator i 
opiekun SU, 
Rafał
Szymański,
Robert
Goszczyński,
Bogumiła
Piotrowska

14
październik
2023

Wychowanie 
do życia 
według

Wychowanie 
do życia 
według

Wychowanie 
do życia 
według

Wychowanie 
do życia 
według

Projekt „Płocka pamięta” -  
opieka nad grobami zmarłych 
pracowników szkoły

Wychowawcy Listopad
2022

42



wartości 
uniwersalnych 
i zasad wiary

wartości 
uniwersalnych 
i zasad wiary

wartości 
uniwersalnych 
i zasad wiary

wartości 
uniwersalnych 
i zasad wiary

Obchody Dnia Patrona. 
Ślubowanie klas I

Wychowawcy 
klas I, 
nauczyciela 
języka polskiego

15 listopad 
2022

Wychowanie 
zmierzające do 
osiągnięcia 
ludzkiej 
dojrzałości 
poprzez 
kształtowanie 
postaw 
ukierunkowa
nych
naprawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających 
do
odpowiedzial
nych decyzji

Wychowanie 
zmierzające do 
osiągnięcia 
ludzkiej 
dojrzałości 
poprzez 
kształtowanie 
postaw 
ukierunkowa
nych
naprawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających 
do
odpowiedzial
nych decyzji

Wychowanie 
zmierzające do 
osiągnięcia 
ludzkiej 
dojrzałości 
poprzez 
kształtowanie 
postaw 
ukierunkowa
nych
naprawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających 
do
odpowiedzial
nych decyzji

Wychowanie 
zmierzające do 
osiągnięcia 
ludzkiej 
dojrzałości 
poprzez 
kształtowanie 
postaw 
ukierunkowa
nych
naprawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających 
do
odpowiedzial
nych decyzji

Wigilie szkolne i klasowe wychowawcy Grudzień
2022

Koncert świąteczny Koordynatorzy 
SU, Rafał 
Szymański, 
wychowawcy

Grudzień
2022

Pielgrzymka maturzystów Nauczyciele 
klas IV, 
nauczyciele 
katecheci

Kwiecień
2023

Obchody Dnia Kobiet i 
Walentynek. Koncert 
okolicznościowy

Koordynator i 
opiekun SU, 
Rafał
Szymański,
Robert
Goszczyński,
Bogumiła
Piotrowska

Luty -  
marzec 2023

Współorganizacja obchodów 
X Zjazdu Absolwentów

Zespól ds. 
współorganizacj 
i X Zjazdu 
Absolwentów, 
nauczyciele

Wrzesień
2022

Propagowanie 
wartości 
związanych z

Propagowanie 
wartości 
związanych z

Propagowanie 
wartości 
związanych z

Propagowanie 
wartości 
związanych z

Udział w konferencjach i 
zjazdach programowych TST i 
SNS

nauczyciele Cały rok
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przynależności 
ą do szkół 
stowarzyszo
nych w 
UNESCO

przynależności 
ą do szkół 
stowarzyszo
nych w 
UNESCO

przynależności 
ą do szkół 
stowarzyszo
nych w 
UNESCO

przynależności 
ą do szkół 
stowarzyszo
nych w 
UNESCO

Eksponowanie przynależności 
do stowarzyszeń podczas 
realizacji projektów, kampanii 
i konkursów

Uwzględnienie w planach 
pracy wychowawcy obchodów 
co najmniej dwóch dni 
ustanowionych przez ONZ, 
wybranych z kalendarza 
ASPnet, a także rocznicy lub 
wydarzenia organizowanego 
pod patronatem UNESCO

Realizacja projektów 
związanych z globalnym 
obywatelstwem oraz kulturą 
pokoju i braku przemocy, 
edukacją na temat 
zrównoważonego rozwoju, 
międzykulturowym uczeniem 
się i docenianiem 
różnorodności kulturowej i 
dziedzictwa kulturowego 
Organizacja szkolnych 
obchodów dni ustanowionych 
przez OZN
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W INTERNACIE
SFERA ZADANIA FORMY REALIZACJI Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

FIZYCZNA W ychowanie do przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa jako

Organizacja pracy internatu kierownik wrzesień

podstawa kształtowania 
odpowiedzialności za siebie 
i innych

Zapoznanie pracowników, 
wychowanków i rodziców 
z zaleceniami MEN

kierownik, wychowawcy wrzesień

Konsekwentne przestrzeganie 
obowiązujących procedur

wychowawcy grup cały rok

Zapoznanie z regulaminem, 
rozkładem dnia, procedurami 
bezpieczeństwa, zasadami BHP 
oraz zasadami ewakuacji 
obowiązującymi na terenie 
internatu

wychowawcy, kierownik wrzesień

Organizowanie wycieczek zgodnie 
z obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa oraz 
egzekwowanie właściwej postawy 
u wychowanków

wychowawcy, kierownik cały rok, według
harmonogramu
wycieczek

Troska o zdrowie i 
propagowanie zdrowego stylu 
życia

Propagowanie zdrowego stylu 
życia oraz kształtowanie zachowań 
prozdrowotnych poprzez warsztaty, 
zajęcia wychowawcze, gazetki, 
popularyzację ulotek, materiałów 
edukacyjnych z zakresu 
profilaktyki zdrowia

wychowawcy cały rok



Znajomość stanu zdrowia 
wychowanków i wychowanek

wychowawcy, kierownik cały rok

Przestrzeganie zasad racjonalnego, 
zdrowego odżywiania się 
wychowanków oraz 
przechowywanie i spożywanie 
żywności - kształtowanie 
nawyków.

wychowawcy, kierownik cały rok

Organizowanie zajęć grupowych 
lub rozmowy indywidualne 
dotyczące zdrowego stylu życia.

wychowawcy, kierownik cały rok

Organizacja zajęć sportowych na 
orliku, siłowni, sali gimnastycznej, 
basenie. Udział młodzieży w 
rozgrywkach sportowych, 
turniejach szachowych, zawodach 
na strzelnicy. W spółpraca z 
Internatem ZS N r 1 w Płońsku w 
zakresie organizacji rozgrywek 
sportowych

M. Goliasz cały rok, dwa razy 
w tygodniu
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Promowanie wiedzy dotyczącej 
zdrowego odżywiania się poprzez 
spotkanie z dietetykiem, warsztaty 
kulinarne, popularyzację 
materiałów edukacyjnych

J. W ojciechowska 
M. Rutkowska

listopad, marzec

Pogadanki, rozmowy indywidualne 
na temat odpowiedzialnego 
korzystania z zasobów 
internetowych

wychowawcy W  ciągu roku

Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych- życie bez 
używek i substancji 
psychoaktywnych

Uświadomienie wpływu substancji 
psychoaktywnych na rozwój 
młodzieży poprzez organizowanie 
warsztatów, lekcji 
wychowawczych, rozmowy 
indywidualne, gazetki

wychowawcy, specjaliści w ciągu roku

Uświadomienie uczniom 
konsekwencji moralno-prawnych 
dotyczących stosowania przemocy, 
cyberprzemocy i mobingu poprzez 
warsztaty, rozmowy indywidualne, 
zajęcia wychowawcze

wychowawcy, specjaliści w ciągu roku, w 
miarę potrzeb

W yrabianie nawyków 
higienicznych

Kształtowanie 
współodpowiedzialności za 
porządek i poczucie estetyki w 
pokojach sypialnych i 
pomieszczeniach wspólnych 
poprzez organizowanie konkursu

kierownik, 
wychowawcy, 
M. Rutkowska

w ciągu roku
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czystości i systematyczne kontrole 
sal.

SPOŁECZNA
Kształtowanie umiejętności 
życia w zbiorowości

Zaznajomienie i przypomnienie 
młodzieży zasad bhp, ppoż., 
ewakuacji, regulaminem internatu.

kierownik
wychowawcy
MRI

wrzesień

Adaptacja nowych wychowanków 
do życia w społeczności 
intemackiej:
- zapoznanie z funkcj onowaniem 
placówki (regulamin, przepisy 
bhp., p.poż.,
-warsztaty adaptacyjno -  
integracyjne,
wycieczka integracyjna do 
Leśniczówki „Paryż”,
- diagnozowanie wychowanków
z trudnościami adaptacyjnymi oraz 

udzielenie wsparcia i pomocy 
kierownik wychowawcy MRI, 
rodzice wrzesień,

kierownik,
wychowawcy,
MRI,

wrzesień,
październik

W spółpraca z rodzicami Włączanie rodziców w życie 
internatu (zapoznanie z

kierownik,
wychowawcy,
MRI,

cały rok, na bieżąco



dokumentacją, obiektem, planem 
pracy, harmonogramem imprez

W ymiana informacji dotycząca 
funkcjonowania wychowanka

kierownik,
wychowawcy

cały rok, na bieżąco

Rozwijanie poczucia 
przynależności do grupy. 
Budowanie więzi między 
wychowankami

Integracja wychowanków poprzez 
organizację zajęć adaptacyjnych 
dla klas pierwszych

wychowawcy grup, 
pedagog,
M. Goliasz 
M. Rutkowska 
J. W ojciechowska

wrzesień

Kultywowanie tradycji 
intemackich poprzez 
organizowanie imprez i 
uroczystości, np. wigilia, andrzejki, 
mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień 
Edukacji Narodowej, pożegnanie 
maturzystów, wyjazdy do teatru

wychowawcy, 
opiekunowie MRI, 
kierownik

w ciągu roku

Kształtowanie postaw 
prospołecznych. Wychowanie 
do wartości, respektowanie 
norm społecznych

Propagowanie wśród 
wychowanków idei wolontariatu 
poprzez systematyczną współpracę 
ze SOSW i stowarzyszenie „Uszy 
do góry”

kierownik, wychowawcy w ciągu roku
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Uwrażliwienie i pomoc ludziom 
starszym, niepełnosprawnym, 
słabszym. Akcja - zbieranie 
korków

kierownik,
J. W ojciechowska 
wychowawcy

w ciągu roku

Kształtowanie kultury osobistej, 
zasad savoir vivre, zwracanie 
uwagi na stosowność ubioru 
poprzez rozmowy indywidualne, 
grupowe.

wychowawcy w ciągu roku

W pajanie norm zachowania się w 
określonych sytuacjach poprzez 
rozmowy indywidualne i grupowe

kierownik, wychowawcy w ciągu roku

Zwracanie uwagi na przestrzeganie 
regulaminu internatu, rozkładu dnia 
i zasad obowiązujących w 
internacie

kierownik, wychowawcy w ciągu roku

Kształtowanie idei 
samorządności 
Wzmacnianie poczucia 
własnej wartości, wiary w

Działalność samorządowa 
młodzieży poprzez pracę w 
Młodzieżowej Radzie Internatu, 
wybory do zarządu MRI

opiekunowie MRI w ciągu roku

siebie i swoje możliwości Udział młodzieży w konkursach 
sportowych i innych formach 
prezentacji własnych umiejętności

wychowawcy w ciągu roku

Poznanie mocnych i słabych stron 
wychowanków poprzez warsztaty, 
zajęcia wychowawcze i rozmowy 
indywidualne

wychowawcy, specjaliści cały rok



Organizacja pomocy 
materialnej dla uczniów

Diagnozowanie potrzeb 
wychowanków, udzielanie 
wsparcia materialnego 
potrzebującym

kierownik, pedagog wrzesień

Integracja wychowanków i 
przygotowanie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu internatu

Zajęcia integrujące młodzież, np. 
dla uczniów klas pierwszych, 
wyjazdy do teatru, wycieczki 
jednodniowe, imprezy, 
uroczystości, zajęcia sportowe, 
konkursy

wychowawcy, 
kierownik, pedagog

w ciągu roku

Przeciwdziałanie problemom 
emocjonalnym wychowanków

Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania własnych emocji, 
komunikacji interpersonalnych, 
asertywnego zachowania się w 
sytuacjach konfliktowych poprzez 
przeprowadzenie warsztatów, 
rozmowy indywidualne i grupowe

kierownik, pedagog w ciągu roku

Wspieranie wychowanków 
mających problemy w nauce 
poprzez organizowanie pomocy 
koleżeńskiej „Bank M ędrców”, 
pomoc w nauce matematyki, 
rozmowy indywidualne.

J. W ojciechow ska, 
Marzena Rutkowska 
MRI, wychowawcy, 
kierownik, pedagog

w ciągu roku, 
w miarę potrzeb
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Wsparcie psychologiczno- 
pedagogiczne w sytuacjach 
trudnych emocjonalnie takich jak: 
problemy rodzinne, izolacja 
społeczna.

PSYCHICZNA Rozwijanie samodzielności, 
kreatywności i innowacyjności 
wychowanków

Zachęcanie wychowanków do 
rozwijania swoich pasji i 
zainteresowań poprzez rozmowy 
indywidualne.
Działalność młodzieży w MRI, 
organizowanie uroczystości, 
zgłaszanie opinii i wniosków 
dotyczących funkcjonowania 
internatu, organizacji czasu 
wolnego, samopomocy 
koleżeńskiej

kierownik, opiekunowie 
MRI, wychowawcy

w ciągu roku

Umożliwienie prezentacji dorobku 
wychowanków poprzez 
eksponowanie ich dorobku na 
forum internatu

wychowawcy w ciągu roku

Kształtowanie umiejętności 
organizowania czasu wolnego

Zwracanie uwagi na przestrzeganie 
rozkładu dnia, efektywnego 
wykorzystywania czasu nauki 
własnej

wychowawcy w ciągu roku
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Ukazywanie alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego poprzez 
organizowanie spotkań z ludźmi, 
którzy mają pasje

kierownik, wychowawcy w ciągu roku

Doskonalenie procesu 
kształcenia

Podnoszenie motywacji do nauki 
poprzez rozmowy indywidualne, 
zajęcia grupowe prowadzone 
metodami aktywnym

kierownik, wychowawcy w ciągu roku

AKSOLOGICZNA Wychowanie w duchu 
tolerancji i poszanowania 
godności drugiego człowieka

W spółpraca ze Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno- 
Wychowawczym w Płońsku. 
Spotkanie podsumowujące 
współpracę

kierownik, wychowawcy cały rok, kwiecień

Opieka nad grobem zmarłej 
nauczycieli L.Chrebtowicz, 
R.Szmalca

wychowawcy cały rok
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Wychowanie do życia według 
wartości uniwersalnych i zasad 
wiary

Kultywowanie tradycji, 
bożonarodzeniowych, Wigilia, 
wspólne kolędowanie,
Apel -  „Czas solidarności z 
Ukrainą”
Tradycje: Dzień Chłopaka, 
mikołajki, Dzień Kobiet, Dzień 
Dziecka, DEN, wyjazdy do teatru, 
wyjazdy do Leśniczówki „Paryż”, 
Spotkania integracyjne: 
systematyczne, w grupach, 
z podziałem na klasy, zajęcia 
sportowe integracyjne 
Dzień Osób Niepełnosprawnych -  
3 grudnia, Pożegnanie 
Maturzystów, Spotkania -  „ Ludzie 
z pasją”

kierownik, wychowawcy w ciągu roku

XI. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

1. W spomaganie rodziców w pełnieniu ich roli i rozwiązywaniu zaistniałych trudności wychowawczych
• Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią,
• Systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów,
• Indywidualne rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
• Spotkania informacyjne z nauczycielami i wychowawcą.

2. Rodzicielska profilaktyka -  uzależnienia, skutki izolacji, rozpoznawanie kryzysu
• Materiały, filmy i webinary udostępniane przez e-dziennik, dotyczące: depresji i fobii szkolnych u młodzieży, motywowania mło

dzieży do pracy,
3. W sparcie rodziców w rozwiązywaniu zaistniałych trudności wychowawczych
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XII. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

1. Warsztaty i rady pedagogiczne szkoleniowe
2. Pomoc w integrowaniu grup klasowych

• Współorganizowanie przez wychowawców klas I, pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i nauczycieli w-f-u zajęć integracyj
nych pod hasłem „Dzień Licealisty”

• Konkursy szkolne: „Jeszcze nas nie znacie” i „Płocka Challenge”
• Udostępnianie przez pedagoga i psychologa szkolnego wychowawcom materiałów na godziny wychowawcze o tematyce integracyj

nej,
3. Analiza obecnej sytuacji szkolnej uczniów, relacji interpersonalnych kształtujących się w poszczególnych klasach oraz ewentualnych trudno

ści edukacyjnych uczniów
• Przeprowadzenie testu socjometrycznego uczniów w klasach II,
• Analiza niepowodzeń szkolnych,
• Opracowanie wyników ankiety adaptacyjnej,
• Bieżące analizowanie frekwencji.

XIII. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZ- 
NEGO OBEJMUJĄ:

1. Powszechną znajomość założeń programu -  przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły.
2. Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie.
3. Respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski).
4. W spółdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły.
5. Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.
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XIV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1. Dyrektor szkoły:

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawi

dłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
• stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realiza

cji zadań,
• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku nauki,
• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Rada Pedagogiczna:

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. H.

Sienkiewicza w Płońsku,
• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
• uczestniczy w ewałuacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

3. Nauczyciele:
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• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego programu wychowawczo- 
profilaktycznego,

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
• reagują na przejawy agresji, cyberprzemocy, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na prowadzonych przez siebie zajęciach edukacyjnych,
• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

4. Wychowawcy klas:

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie W ychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan 

pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o 

specjalnych potrzebach,
• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
• dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
• podejmuj ą działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży (w razie potrzeby),
• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
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5. Pedagog szkolny:

• diagnozuje środowisko wychowawcze,
• zapewnia uczniom pomoc w odpowiednich formach,
• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym 

w tym
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

6. Pedagog specjalny:

• współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami,
• współpracuje z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z niepełnosprawnością, niedosto

sowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ,
• wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub 

trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
• współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej,
• przedstawia radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie 

jakości edukacji włączającej.

7. Psycholog szkolny:

• rozpoznaje indywidualne trudności i potrzeby psycho-emocjonałne i edukacyjne uczniów oraz planuje sposoby ich zaspokajania i wzmacniania moc
nych stron uczniów,

• minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, oraz zapobiega zaburzeniom zachowania,
• udziela uczniom różnego rodzaju pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
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• prowadzi terapię indywidualną,
• wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
• współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
• udziela wsparcia rodzicom w zakresie wsparcia psychicznego i rozwoju sprawności umysłowej uczniów,
• prowadzi zajęcia z uczniami w zakresie doradztwa zawodowego.

8. Rodzice:

• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, ich postępach edukacyjnych oraz występujących trudnościach edukacyjnych lub wychowaw

czych,
• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
• Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program wychowawczo -profilaktyczny szkoły.

9. Samorząd uczniowski:

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
• współpracuje z Zespołem W ychowawców i Radą Pedagogiczną,
• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
• może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
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XV. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat zaplanowanych i prowadzonych działań, które będą poddane 
ewaluacji i modyfikacji w celu podnoszenia skuteczności programu wychowawczo -  profilaktycznego.
Ewaluacja poszczególnych obszarów działań programu wychowawczo -  profilaktycznego będzie dokonywana poprzez:

• wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
• obserwację zachowań uczniów na zajęciach dydaktycznych i zachodzących w tym zakresie zmian,
• obserwację uczniów na zajęciach pozalekcyjnych i w czasie przerw międzylekcyjnych,
• ocenę relacji uczniów w kontaktach z drugim człowiekiem, kultura osobista ucznia,
• przeprowadzenie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
• rozmowy z rodzicami,
• zapisy w dziennikach lekcyjnych,
• zapisy na stronie internetowej szkoły,
• ocenę stanu zdrowia uczniów i występowania ewentualnych nałogów,
• liczbę uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach,
• analizę wyników klasyfikacji /postępy w nauce, ocena zachowania,
• analizę frekwencji,
• obserwację zachowania uczniów podczas wycieczek klasowych i wyjść zorganizowanych przez szkołę,
• liczbę rodziców zaangażowanych w pracę szkoły, obecnych na zebraniach i konsultacjach,
• współpracę ze środowiskiem lokalnym,
• ocenę przestrzegania przyjętego systemu wartości przez wszystkich członków społeczności szkolnej,
• analizę relacji uczeń- wychowawca, uczeń- nauczyciel, nauczyciel- nauczyciel,
• ocenę dbałości o mienie szkolne, najbliższe środowisko.

Ewaluacja programu przeprowadzona będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczego -  profilaktycznego powołany 
przez dyrektora szkoły.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu, w formie raportu 
ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.
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XVI. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW

W  szkole zostały opracowane i stanowią załącznik do programu wychowawczo -  profilaktycznego następujące procedury:

Procedura postępowania w przypadku agresywnego ucznia
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń spożywa alkohol na terenie szkoły 
Procedura postępowania, gdy uczeń pali papierosy na terenie szkoły
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem substancji psychoaktywnych 
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję psychoaktywną 
Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły podejrzanej substancji 
Procedura postępowania wobec ucznia, który dopuścił się czynu karalnego i wobec jego ofiary
Procedura postępowania w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole
Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Procedura postępowania w przypadku niereałizowania przez ucznia obowiązku nauki
Procedura postępowania w przypadku ucieczki grupy uczniów z zajęć lekcyjnych
Procedura postępowania w przypadku wykrycia fałszerstwa
Procedura postępowania w przypadku przebywania obcej osoby na terenie szkoły
Procedura zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole -  próba samobójcza ucznia
Procedura zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole -  żałoba po śmierci samobójczej ucznia
Procedura zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole -  epizod psychotyczny ucznia
Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń pozostaje bez opieki dorosłych
Procedura postępowania w przypadku przemocy w rodzinie ucznia
Procedura postępowania w przypadku wykrycia incydentów cyberprzemocy
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia dla zdrowia ucznia w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu 
Procedury w przypadku ciąży uczennicy
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Procedura postępowania w przypadku agresywnego ucznia

Z A ŁO ŻEN IA Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracow
nikom szkoły w przypadku wystąpienia u ucznia zachowań agresywnych skierowa
nych na inne osoby.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania 

ucznia (bójka, pobicie, agresja słowna, niszczenie mienia) w stosunku do innego 
ucznia lub pracownika szkoły, jest zobowiązany do wykonania następujących czynno
ści:
1. Natychmiast reaguj e słownie w sposób stanowczy i zdecydowany na zaistniałą sy- 

tuację:
a) odizolowuje zachowującego się agresywnie ucznia od grupy,
b) w razie potrzeby wzywa pomoc (innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę),
c) udziela pomocy ofierze agresji i zapewnia bezpieczeństwo pozostałym ucz

niom.
2. Podejmuje działania zmierzające do ustalenia przyczyn agresji. 0  zajściu infor

muje wychowawcę i pedagoga szkolnego.
3. W ychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwra

cając uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z uczniem.
4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuj e uwagę do dziennika 

bądź też naganę wychowawcy klasy.
5. W  przypadku wyj ątkowo agresywnego ucznia bądź nagminnie przej awiaj ącego za

chowania agresywne wzywana jest policja w celu podjęcia interwencji zapewnia
jącej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły.

6. Jeśli zachowanie ucznia nie poprawia się, wychowawca zwraca się z pisemną 
prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły:
a) przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiaj ąc wiedzę 

na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego,
b) na prośbę wychowawcy rozmowę z rodzicem przeprowadza pedagog szkolny, 

analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w 
doborze metod wychowawczych,

c) w przypadku braku zmiany zachowania, rozmowę z uczniem w obecności jego 
rodziców przeprowadza pedagog szkolny,
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d) sporządza się kontrakt zobowiązujący ucznia do poprawy zachowania i okre
ślający konsekwencje w przypadku złamania przez niego warunków kontraktu; 
kontrakt podpisują: rodzic, uczeń, wychowawca, dyrektor szkoły, ewentualnie 
pedagog).

7. W  sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, 
pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kie
ruje wniosek do Sądu Rejonowego, W ydziału Rodzinnego i Nieletnich o zastoso
wanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń spożywa alkohol na terenie szkoły

Z A ŁO ŻEN IA Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi, który spożywa alkohol, 
i osobom, którym może zagrażać będąc w stanie upojenia, zapobieganie uzależnieniom 
i pomoc dla ucznia uzależnionego od alkoholu.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor szkoły
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA Nauczyciel, który uzyskał informację o spożywaniu na terenie szkoły przez ucznia al

koholu, przekazuje informację wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń.

Wychowawca:
1. Informuj e o fakcie dyrektora i pedagoga szkolnego.
2. W zywa do szkoły rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i przekazuje im infor

mację dotyczącą negatywnego zachowania ucznia.
3. W  obecności rodziców (prawnych opiekunów) przeprowadza rozmowę z uczniem, 

udziela mu nagany, zobowiązuje do zaniechania negatywnego postępowania.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają zobowiązani do szczególnego nadzoru nad 

uczniem oraz do stałych kontaktów z wychowawcą klasy.
5. Sporządza pisemne, krótkie sprawozdanie z przeprowadzonej rozmowy.
6. W  sprawozdaniu tym umieszcza się podjęte z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

konkretne ustalenia; strony podpisują czytelnie sprawozdanie.

Dyrektor szkoły:
1. W  przypadku dalszego negatywnego zachowania ucznia oraz po wyczerpaniu w y

żej wymienionych procedur wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów).
2. W  obecności rodziców (prawnych opiekunów) udziela uczniowi nagany.
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3. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego zachowania, a rodziców do bez
względnego nadzoru nad uczniem i cotygodniowego kontaktu z wychowawcą lub 
pedagogiem szkolnym.

4. W  toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie 
ucznia do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.

5. W  przypadku podejrzenia, że uczeń należy do grupy przestępczej lub destruktyw
nej dyrektor powiadamia policję.

Pedagog szkolny:
1. W  przypadku gdy rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a 

widoczne są nadał przejawy demoralizacji ucznia, sporządza pisemną informację 
dla sądu rodzinnego lub policji (specjalisty ds. nieletnich).

2. Kieruje wniosek do sądu lub policji o wsparcie działań wychowawczych wobec 
ucznia, dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Procedura postępowania, gdy uczeń pali papierosy na terenie szkoły

Z A ŁO ŻEN IA Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi, który pali papierosy, za
pobieganie uzależnieniom i pomoc dla ucznia uzależnionego od nikotyny.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor szkoły
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA Nauczyciel, który uzyskał informację o paleniu na terenie szkoły papierosów przez

ucznia, przekazuje informację wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń.

Wychowawca:
1. Informuj e o fakcie dyrektora i pedagoga szkolnego.
2. W zywa do szkoły rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i przekazuje im infor

mację dotyczącą negatywnego zachowania ucznia.
3. W  obecności rodziców (prawnych opiekunów) przeprowadza rozmowę z uczniem, 

udziela mu nagany, zobowiązuje do zaniechania negatywnego postępowania.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają zobowiązani do szczególnego nadzoru nad 

uczniem oraz do stałych kontaktów z wychowawcą klasy.
5. Sporządza pisemne, krótkie sprawozdanie z przeprowadzonej rozmowy.
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6. W  sprawozdaniu tym umieszcza się podjęte z rodzicami (prawnymi opiekunami) 
konkretne ustalenia; strony podpisują czytelnie sprawozdanie.

Dyrektor szkoły:
1. W  przypadku dalszego negatywnego zachowania ucznia oraz po wyczerpaniu wy

żej wymienionych procedur wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów).
2. W  obecności rodziców (prawnych opiekunów) udziela uczniowi nagany.
3. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego zachowania, a rodziców do bez

względnego nadzoru nad uczniem i cotygodniowego kontaktu z wychowawcą lub 
pedagogiem szkolnym.

4. W  toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie 
ucznia do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.

5. W  przypadku podejrzenia, że uczeń należy do grupy przestępczej lub destruktyw
nej dyrektor powiadamia policję.

Pedagog szkolny:
1. W  przypadku gdy rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a 

widoczne są nadał przejawy demoralizacji ucznia, sporządza pisemną informację 
dla sądu rodzinnego lub policji (specjalisty ds. nieletnich).

2. Kieruje wniosek do sądu lub policji o wsparcie działań wychowawczych wobec 
ucznia, dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem substancji psychoaktywnych
Z A ŁO ŻEN IA Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi, który jest pod wpływem 

substancji psychoaktywnych, i osobom, którym może zagrażać, zapobieganie uzależ
nieniom i pomoc dla ucznia uzależnionego od substancji psychoaktywnych.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA 1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa 

nie pozostawia go samego -  stwarza warunki, w jakich nie będzie zagrożone jego 
zdrowie lub życie.

2. 0  podejrzeniach należy powiadomić wychowawcę klasy.
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3. W ychowawca zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze 
szkoły.

4. Jeśli rodzice odmawiają odebrania ucznia, lekarz, po uprzednim ustaleniu aktual
nego stanu zdrowia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, postanawia o pozosta
wieniu ucznia w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia.

5. Jeśli rodzice odmawiają odebrania ucznia, a uczeń jest zagrożeniem dla kolegów i 
nauczycieli lub swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, szkoła zawiada
mia najbliższą jednostkę policji.

6. W  przypadku podjęcia działań przez policję, o tym fakcie zawiadamia się rodziców 
(prawnych opiekunów).

7. Pedagog sporządza notatkę z zajścia.
8. Jeżeli sytuacja się powtarza, szkoła informuje sąd o przejawach demoralizacji 

ucznia.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję psychoaktywną

Z A ŁO ŻEN IA Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, którzy są narażeni na 
kontakt z substancją psychoaktywną w przypadku ich rozprowadzania w szkole.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo 

zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję i pokazał zawartość torby 
szkolnej oraz kieszeni, ewentualnie inne przedmioty budzące podejrzenie co do ich 
związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wyko
nać czynności przeszukania ucznia.

2. Nauczyciel powiadamia o swoich spostrzeżeniach dyrektora szkoły oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W  przypadku gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokaza
nia zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i 
przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabierają 
do ekspertyzy.

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po jej odpowiednim zabez
pieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją  do jednostki policji.
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5. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę 
z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły podejrzanej substancji

Z A ŁO ŻEN IA Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, którzy są narażeni na 
kontakt z substancją psychoaktywną w przypadku znalezienia w szkole takiej substan
cji.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym j ej zniszczeniem do czasu przy
jazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) 
ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
3. Po przyjeżdzie policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przeka

zuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Procedura postępowania wobec ucznia, który dopuścił się czynu karalnego i wobec jego ofiary

Z A ŁO ŻEN IA Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa ofierze czynu karalnego, którego 
dopuścił się uczeń. Procedura określa jakie działania mają być podjęte w stosunku do 
sprawcy.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Dyrektor szkoły, pedagog szkolny
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA Wobec ucznia -  sprawcy czynu karalnego -  nauczyciel podejmuje następujące dzia

łania:

1. Niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
2. Ustala okoliczności czynu i poszukuje ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazuj e sprawcę (j eżeli j est on na terenie szkoły i j est on znany) dyrektorowi 

szkoły lub pedagogowi pod opiekę.
4. Powiadamia rodziców ucznia -  sprawcy.
5. Sporządza notatkę z zajścia.
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Wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa, nauczyciel będący na miejscu zda
rzenia:

1. Udziela pierwszej pomocy bądź wzywa pogotowie w przypadku, gdy stan ofiary 
tego wymaga.

2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
3. Powiadamia rodziców ucznia.
4. Sporządza notatkę z zajścia.

Dyrektor lub pedagog szkolny podejmują następujące czynności:

1. Zbierają informacje o zdarzeniu, zapewniając świadkom dyskrecję i komfort pod
czas rozmowy.

2. Zapewniają, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym.
3. Sprawdzają w dostępny sposób wiarygodność informacji.

a) sprawdzają czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły i w trakcie trwania zajęć 
dydaktycznych

b) w rozmowie z pokrzywdzonym ustalają liczbę sprawców i ich dane perso
nalne,

4. W  przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, wzywają poli
cję, a osoby biorące udział w zdarzeniu, jeśli jest to konieczne i możliwe, zatrzy
mują do czasu jej przybycia. Pracownicy szkoły wykonują ewentualne czynności 
zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta.
a) konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia przez nich zaj ęć 

szkolnych bądź próby ucieczki.
-  W  przypadku zakończenia zaj ęć o fakcie zatrzymania dyrektor lub pedagog 

szkolny powiadamiają rodziców (opiekunów prawnych). W  trakcie zajęć 
szkolnych z powiadomieniem należy zaczekać do przyjazdu policji.

-  Nie należy siłą zatrzymywać sprawcy czynu, ale postarać się, by odizolo
wany pozostał pod opieką pedagoga szkolnego do chwili przybycia policji.

b) jeżeli sprawców jest kilku w miarę możliwości umieszcza się ich w oddziel
nych pomieszczeniach,

c) ofiarę należy odizolować od sprawców,___________________________________
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d) jeśli sytuacja tego wymaga pedagog szkolny lub dyrektor udzielają wsparcia 
psychologicznego osobom pokrzywdzonym w zdarzeniu.

5. W  przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do 
popełnienia przestępstwa należy je  zabezpieczyć:

a) pozostawić w miejscu znalezienia, zabezpieczając przed przemieszczeniem, 
zniszczeniem, nakrywając je  czymś i pilnując,

b) dopilnować, by przedmioty te nie były dotykane lub, jeśli jest to konieczne, 
starać się nie zostawiać na nich zbędnych śladów.

6. Po przyjeżdzie policji pracownicy szkoły umożliwiają funkcjonariuszom przepro
wadzanie czynności policyjnych i współpracują z nimi.

7. W  przypadku konieczności przesłuchania ucznia:

a) jeżeli uczeń jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego i nie m a ukończo
nych 17 lat podczas przesłuchania powinien być obecny rodzic lub nauczyciel

b) jeżeli uczeń jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego i ma ukończone 17 
lat podczas przesłuchania nie ma obowiązku obecności rodzica ani nauczy
ciela

c) jeżeli uczeń jest świadkiem popełnienia czynu karalnego bez względu na wiek 
może być przesłuchiwany bez obecności rodzica lub nauczyciela

Procedura postępowania w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach
w szkole

Z A ŁO ŻEN IA Procedura określa zasady postępowania w przypadku przyjazdu policji celem zatrzy
mania nieletniego ucznia, który dopuścił się czynu karalnego.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Dyrektor szkoły, pedagog szkolny

SPO SÓ B DZIA ŁA N IA 1. 0  przybyciu policji niezwłocznie informuje się dyrektora szkoły.
2. Dyrektor zapoznaje się z powodem przybycia funkcjonariuszy oraz ich danymi oso
bowymi i numerami legitymacji służbowych, które może zapisać.
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3. Dyrektor szkoły lub pedagog szkolny informują rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia o jego zatrzymaniu przez policję.
4. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant in
formuje ucznia o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w 
związku ze sprawą.

Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Z A ŁO ŻEN IA Procedura określa sposób postępowania w przypadku uczniów, którzy sprawiają pro
blemy wychowawcze -  rozpoznanie przyczyn trudności i praca nad ich wyeliminowa
niem.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA 1. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej 

uczniów na początku roku szkolnego.
2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności 
i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.
3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim 
planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.
4. W  przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych nauczyciel inicjuje spo
tkania z członkami oddziałowego zespołu nauczycielskiego celem uzyskania pomocy i 
wsparcia w przezwyciężaniu problemów wychowawczych.
5. Nauczyciel informuje rodzica ucznia o możliwości uczestniczenia w spotkaniu ze
społu oddziałowego zespołu nauczycielskiego.
6. Pedagog szkolny we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę pro
blemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.
7. W ychowawca proponuje rodzicowi przeprowadzenie badań w Poradni Psycholo
giczno-Pedagogicznej (PP-P), rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii wydanej 
przez PP-P w dalszej edukacji ucznia.
8. Jeśli rodzic nie wyraża zgody na przeprowadzenie badań, a uczeń zagraża swoim 
zachowaniem bezpieczeństwu innych uczniów, nauczyciel postępuje zgodnie z proce
durą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.
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9. N a najbliższym spotkaniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje 
grono nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia dotychczasowe działania 
oraz stan na dany dzień.

Procedura postępowania w przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązku nauki

Z A ŁO ŻEN IA Wychowawcy klas podliczają frekwencję do końca pierwszego tygodnia następnego 
miesiąca. Usprawiedliwienia za dni nieobecne powinny być dostarczone przez ucznia 
do wychowawcy na najbliższej lekcji wychowawczej lub rodzic powinien skontakto
wać się z wychowawcą drogą telefoniczną lub elektroniczną najpóźniej w ciągu tygo
dnia po powrocie ucznia do szkoły. W ychowawca systematycznie kontroluje uczęsz
czanie uczniów do szkoły.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA W  przypadku ucznia pełnoletniego wychowawca w przypadku wystąpienia:

• W  jednym  tygodniu powyżej 10 godzin nieobecnych usprawiedliw ionych-  
kontaktuje się z uczniem w celu wyjaśnienia nieobecności na zajęciach lekcyj
nych;

• Licznych, powtarzających się nieobecności -  przeprowadza rozmowę z 
uczniem i kontaktuje się z jego rodzicami/opiekunami prawnymi w celu wy
jaśnienia nieobecności na zajęciach lekcyjnych oraz uświadomienia wpływu 
dużej absencji na zaległości i niepowodzenia szkolne.

W  przypadku ucznia niepełnoletniego wychowawca w przypadku wystąpienia:
• W  jednym  tygodniu powyżej 10 godzin nieobecnych usprawiedliw ionych-  

kontaktuje się z rodzicami ucznia w celu wyjaśnienia nieobecności na zaję
ciach lekcyjnych;

• Licznych, powtarzających się nieobecności -  kontaktuje się z rodzicami, prze
prowadza rozmowę z uczniem i rodzicami w celu wyjaśnienia nieobecności na 
zajęciach lekcyjnych oraz uświadomienia wpływu dużej absencji na zaległości 
i niepowodzenia szkolne.

Procedury postępowania z uczniem mającym liczne godziny nieobecne 
nieusprawiedliwione:
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• 5 pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu ( w tym zwolnie
nia, których wychowawca nie może usprawiedliwić wg. przepisów zawartych 
w Regulaminie zwalniania i usprawiedliwiania) -  wychowawca przeprowadza 
z uczniem rozmowę wyjaśniającą;

• 15 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu -  wychowawca kontaktuje się z 
rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia w celu wyjaśnienia nieobecności na 
zajęciach lekcyjnych;

• 20 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu - wychowawca kieruje ucznia 
do pedagoga szkolnego, który w trakcie rozmowy stara się: poznać jego m o
tywy postępowania i ewentualne problemy oraz ustalić formę pomocy;

• 25 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu -  wychowawca udziela ucz
niowi nagany wychowawcy o czym informuje również rodziców/ opiekunów 
prawnych;

• 30 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu -  wychowawca kontaktuje się z 
rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, telefonicznie lub listem poleconym 
wzywa ich do szkoły. W  obecności pedagoga, dyrektora lub wicedyrektora 
przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi, 
mającą na celu wyjaśnienie nieobecności ucznia i poinformowanie ich o kon
sekwencjach dużej absencji -  w tym jej wpływu na osiągnięcia szkolne;

• 50 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu -  wychowawca wnioskuje do 
dyrektora szkoły o udzielenie uczniowi nagany ustnej o czym informuje rów
nież rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. W  obecności pedagoga, dyrek
tora lub wicedyrektora podpisuje z uczniem i jego rodzicami (w przypadku 
ucznia niepełnoletniego) kontrakt zobowiązujący do uczęszczania na zajęcia 
lekcyjne;

• Powyżej 50% godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu -  wychowawca:
- ucznia niepełnoletniego -  informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego, który w 
porozumieniu z dyrektorem wysyła listem poleconym informację do 
rodziców/opiekunów prawnych o nierealizowaniu obowiązku nauki, które zagrożone 
jest wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wnioskowaniem przez szkołę do Sądu
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Rodzinnego o podjęcie działań wychowawczych;
- ucznia pełnoletniego - informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego, który w 
porozumieniu z dyrektorem wysyła listem poleconym informację do ucznia i jego 
rodziców/opiekunów prawnych o możliwości skreślenia go z listy uczniów w 
przypadku dalszego opuszczania zajęć lekcyjnych.

Procedura postępowania w przypadku ucieczki grupy uczniów z zajęć lekcyjnych

Z A ŁO ŻEN IA Procedura ma na celu wyj aśnienie powodu ucieczki grupy uczniów i określenie działań, 
które mają wyeliminować podobne zdarzenia w przyszłości.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO W A NIE PRO C ED U R Y Nauczyciele, wychowawcy
SPO SÓ B DZIA ŁA N IA 1. Nauczyciel, po stwierdzeniu nieobecności dużej grupy uczniów, podejmuje natych

miast następujące działania:
e) informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dy

rektora szkoły;
f) pedagog szkolny lub wychowawca klasy w miarę możliwości ustala miejsce 

pobytu uczniów i sprowadza ich na lekcję.
2. 0  ucieczce z lekcji wychowawca informuje rodziców uczniów biorących w niej 
udział.
3. W ychowawca zwołuje zebranie rodziców uczniów, którzy uciekli z lekcji, w celu 
omówienia ich nieobecności na zajęciach, ustalenia przyczyn absencji i dalszych dzia
łań związanych z zaistniałą sytuacją.
4. W ychowawca klasy umieszcza w dzienniku informacje o ucieczce z lekcji.

Procedura postępowania w przypadku wykrycia fałszerstwa

Z A ŁO ŻEN IA Procedura określa sposób postępowania wobec uczniów, którzy dopuścili się fałszerstwa.
Sytuacje fałszerstwa w szkole:
1. dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwia

nie nieobecności);
2. przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców;
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3. podrabianie i przerabianie zaświadczeń lekarskich;
4. podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz ściąganie;
5. inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.).

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO 
W AN IE PRO C ED U R Y

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły.

SPO SÓ B D ZIAŁAN IA 1. W ychowawca lub pedagog powiadamiają rodziców ucznia podejrzanego o fałszerstwo.
2. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły spotykają się z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów 
fałszerstwa.
3. N a spotkaniu wspólnie podejmuje się decyzje o dalszym postępowaniu.
4. W  przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję na poli
cję.

Procedura postępowania w przypadku przebywania obcej osoby na terenie szkoły

Z A ŁO ŻEN IA Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, jest osobą obcą.
O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO 

W AN IE PRO C ED U R Y
Nauczyciele, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, pracownicy szkoły

SPO SÓ B D ZIAŁAN IA 1. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać od osoby obcej informacji o celu jej pobytu na terenie szkoły.
2. W  przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją  w pobliże 
pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej. W  innych 
przypadkach należy kierować do dyrektora lub wicedyrektora szkoły, pedagoga szkolnego lub sekretariatu szkoły.
3. W  przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagro
żenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Jeżeli stawia 
opór, należy wezwać policję. 0  sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły.

Procedura zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole -  próba samobójcza ucznia

Z A ŁO ŻEN IA Procedura określa zasady postępowania w przypadku próby samobójczej ucznia. Celem stosowania procedury jest 
zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa, dyskrecji i pomocy.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO 
W AN IE PRO C ED U R Y

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły
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SPO SÓ B D ZIAŁAN IA 1. Nauczyciel, do którego dotarły informacje o uczniu, który przejawia zachowania autodestrukcyjne, natychmiast 
zabezpiecza ucznia usuwając z otoczenia potencjalnie niebezpieczne przedmioty, odprowadza w bezpieczne miej
sce, nie zostawia go samego.
2. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego -  wciąż jednak nie zo
stawia ucznia samego.
3. Wychowawca, pedagog szkolny lub dyrektor szkoły w razie potrzeby zawiadamia policję i/lub pogotowie 
ratunkowe.
4. Wychowawca, pedagog szkolny lub dyrektor szkoły wzywa rodziców, informuje ich o konieczności zapew
nienia uczniowi stałej opieki i sugeruje kontakt ze specjalistą psychologiem/psychiatrą/terapeutą.
5. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową.

Procedura zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole -  żałoba po śmierci samobójczej ucznia

Z A ŁO ŻEN IA Celem stosowania procedury jest wsparcie uczniów, którzy doświadczyli śmierci kolegi/koleżanki ze szkoły. Pro
cedura określa zasady informowania uczniów o zaistniałej sytuacji, uczestnictwa w uroczystościach pogrzebo
wych i zakresie pomocy psychologicznej.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO 

W AN IE PRO C ED U R Y

Wychowawcy

SPO SÓ B D ZIAŁAN IA 1.Wychowawca klasy, w której miało miejsce zdarzenie ma obowiązek:
a) Poinformować innych nauczycieli
b) Uwzględniając życzenia rodziny, poinformować uczniów na forum klasy,
c) Za zgodą rodziny stworzyć możliwość udziału uczniów w uroczystościach pogrzebowych
d) Zapewnić pomoc psychologiczną dla uczniów w klasie

Procedura zarządzania sytuacjami kryzysowymi w szkole -  epizod psychotyczny ucznia

Z A ŁO ŻEN IA Procedura określa sposób postępowania wobec ucznia, który doświadcza epizodu psychotycznego. Celem jej sto
sowania jest zapewnienie mu bezpieczeństwa, dyskrecji oraz pomoc -  doraźna i długofalowa.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO 
W AN IE PRO C ED U R Y

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły.

SPO SÓ B D ZIAŁAN IA 1. Nauczyciel, do którego dotarły informacje o uczniu, który doświadcza epizodu psychotycznego, natychmiast 
zabezpiecza ucznia usuwając z jego otoczenia potencjalnie niebezpieczne przedmioty, odprowadza w bezpieczne 
miejsce, nie zostawia go samego.
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2. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego -  wciąż jednak nie zo
stawia ucznia samego.
3. Wychowawca, pedagog szkolny lub dyrektor szkoły zawiadamia pogotowie ratunkowe.
4. Wychowawca, pedagog szkolny lub dyrektor szkoły wzywa rodziców, informuje ich o konieczności zapew
nienia uczniowi opieki i sugeruje kontakt ze specjalistą psychologiem/psychiatrą/terapeutą.
5. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową.

Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń pozostaje bez opieki dorosłych

Z A ŁO ŻEN IA Procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi, który pozostaje bez opieki rodziców (prawnych 
opiekunów).

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO 

W AN IE PRO C ED U R Y
Wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły

SPO SÓ B D ZIAŁAN IA 1. Wychowawca, który podejrzewa, że uczeń pozostał bez opieki rodziców (prawnych opiekunów), informuje o 
swoich podejrzeniach pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
2. W ychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym ustala sytuację rodzinną ucznia.
3. Jeżeli wychowawca m a uzasadnione podejrzenia, że rodzice ucznia porzucili go, w porozumieniu z pedagogiem 
szkolnym przygotowuje pismo do Sądu Rodzinnego o udzielenie pomocy i objęcie ucznia opieką prawną.

Procedura postępowania w przypadku przemocy w rodzinie ucznia

Z A ŁO ŻEN IA Celem stosowania procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia uczniowi, który doświadcza przemocy 
domowej.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO 
W AN IE PRO C ED U R Y

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły

SPO SÓ B D ZIAŁAN IA 1. Nauczyciel, który ma uzasadnione podejrzenia (na podstawie własnych obserwacji, zgłoszenia osoby postron
nej lub samej ofiary), że uczeń doświadcza przemocy domowej, informuje o swoich podejrzeniach wycho
wawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.

2. Jeżeli stan ucznia zagraża jego zdrowiu i życiu, wychowawca, pedagog szkolny lub dyrektor szkoły wzywa 
pogotowie ratunkowe.

3. Jeżeli stan ucznia nie zagraża jego zdrowiu i życiu, pedagog szkolny rozmawia w sposób dyskretny i empa- 
tyczny z uczniem na temat jego sytuacji.

4. Pedagog szkolny lub dyrektor wzywają rodziców (opiekunów prawnych) do szkoły na rozmowę.
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5. Jeżeli podejrzenia co do występowania przemocy w rodzinie ucznia się potwierdzą, pedagog szkolny powia
damia policję, Sąd Rodzinny, zakłada rodzinie Niebieską Kartę i w ciągu siedmiu dni informuje o tym zespół 
interdyscyplinarny.

Procedura postępowania w przypadku wykrycia incydentów cyberprzemocy

Z A ŁO ŻEN IA Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i udzielenie wsparcia uczniowi, który doświadcza cyberprze
mocy.

O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO 

W AN IE PRO C ED U R Y
Wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły

SPO SÓ B D ZIAŁAN IA 1. Osoba poszkodowana lub świadek cyberprzemocy powinni zgłosić zajście do wychowawcy lub pedagoga 
szkolnego.

2. Pedagog szkolny rozmawia z poszkodowanym uczniem lub świadkiem cyberprzemocy, zachowuj ąc dyskrecj ę 
i okazując wsparcie.

3. Pedagog szkolny i dyrektor szkoły są odpowiedzialni za zebranie materiału: ustalenie okoliczności zdarzenia, 
jego przyczyn i skutków oraz ustalenie sprawcy.

4. Dyrektor lub pedagog szkolny informują o zdarzeniu rodziców zarówno ofiary, jak  i sprawcy.
5. Jeśli sytuacja się powtarza, a rodzice napastnika nie współpracują ze szkołą, albo doszło do naruszenia prawa 

dyrektor szkoły lub pedagog powiadamiają policję.
6. Nie w każdym przypadku jest obowiązek powiadamiania policji. Jeśli nie miały miejsce sytuacje opisane w 

punkcie 5, o ewentualnym powiadomieniu policji decydują rodzice ofiary.
7. Każdorazowo po wykryciu incydentu cyberprzemocy sporządzana jest notatka służbowa.

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia dla zdrowia ucznia w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu

Z A ŁO ŻEN IA Procedura określa zakres pomocy dla ucznia, który w sposób niewłaściwy (nadmiernie) korzysta z Internetu.
O SO BY O DPO W IEDZIA LNE ZA STO SO 

W AN IE PRO C ED U R Y
Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

SPO SÓ B D ZIAŁAN IA 1. Jeżeli nauczyciel lub rodzic zauważy u ucznia zachowania sugerujące jego uzależnienie od komputera, powia
damia o swoich podejrzeniach wychowawcę tego ucznia i pedagoga szkolnego.
2. Pedagog szkolny rozmawia z uczniem i rodzicami, zachowując delikatność. Sugeruje współpracę z instytucjami 
pomocowymi.
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