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Program Profilaktyczno - Wychowawczy Liceum Ogólnokształcącego im. KAROLA WOJTYŁY w 

Łomiankach 

 

 
 
Program wychowawczo - profilaktyczny na rok szkolny 2019/2020 został opracowany w oparciu o: 

 

1. Ustawę Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 22 lutego 2018 r, poz. 204), 

  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 356), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 4 kwietnia 2019 r, poz. 639), 

 

6. Ewaluację i wnioski nauczycieli, oraz ankiety przeprowadzone wśród uczniów. 

 

 

 

Główny kierunek naszych wspólnych działań oparty jest na MISJI i KONCEPCJI Liceum. 
Kształcimy i rozwijamy naszą osobowość - „OSOBA” (klasy I) 
Jesteśmy aktywni i zaangażowani – „CZYN” (klasy II i III p) 
Odpowiadamy za siebie i nasze działania  - „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” (klasa III i IV p) 
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Motto przewodnie naszego programu wychowawczego opiera się na słowach Jana Pawła II, które wygłosił 2.06.1980 w UNESCO 
 

„W WYCHOWANIU CHODZI WŁAŚNIE O TO, 
AŻEBY CZŁOWIEK STAWAŁ SIĘ CORAZ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM 

– O TO, AŻEBY BARDZIEJ BYŁ, A NIE TYLKO WIĘCEJ MIAŁ; 
ABY WIĘC POPRZEZ WSZYSTKO, CO MA, CO POSIADA 

UMIAŁ BARDZIEJ I PEŁNIEJ BYĆ CZŁOWIEKIEM, 
TO ZNACZY, AŻEBY RÓWNIEŻ 

UMIAŁ BARDZIEJ BYĆ NIE TYLKO Z DRUGIM, ALE I DLA DRUGICH” 
 
Nasze grono pedagogiczne w codziennej pracy wychowawczej pamięta o słowach papieża Polaka, które skierował do rodziców, 
nauczycieli i młodzieży w Łowiczu 14.06.1999 r.:  
 
„Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania 
powierzonych wam dzieci i młodzież. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, 
które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade 
wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w 
młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”. 
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I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Szkolny program wychowawczy zawiera opis zadań wychowawczych i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

2. Trzy podstawowe filary niniejszego programu wychowawczego to: działania wychowawcze podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna, profilaktyka. 

3. Nauczyciele współpracują z rodzicami w procesie wychowania. 

4. Wychowanie i kształcenie stanowi w pracy szkoły integralną całość. 

5. Podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń, punktem wyjścia całego procesu edukacji są jego potrzeby rozwojowe. 

6. Program wychowawczy szkoły zostaje zatwierdzony po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Samorządem i Radą Rodziców. 

II. MODEL ABSOLWENTA OPARTY JEST NA KOMPETENCJACH KLUCZOWYCH 
 
Absolwent naszej szkoły powinien umieć: 

1. znaleźć się w rzeczywistości XXI w, 
2. adaptować się do wymagań wybranej uczelni, 
3. wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, 
4. korzystać z nowoczesnych źródeł informacji, 
5. jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie, 
6. bronić swoich racji, 
7. reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi, 
8. przestrzegać zasad tolerancji 
9. przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury, 
10. budować relacje interpersonalne, 
11. korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, 
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12. spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie, 
13. aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju, 
14. znać obce języki i być obywatelem Europy 

 
 
 
 
 
 
 
 
III. EWALUACJA PLANU 
 
Ewaluacji dokonuje rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami i samorządem uczniowskim na podstawie: 

• Obserwacji i analizy zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów prowadzonej przez nauczycieli, wychowawców, 
pedagoga i dyrekcję szkoły. 

• W oparciu o opracowanie przez zespół specjalistów narzędzia ewakuacyjne (ankiety) zrealizowane wśród uczniów. 
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IV. GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY 

 
 
Obszar 
 
 

Zadania  Sposoby realizacji Odpowiedzialni/Realizujący 

1.Edukacja 
prozdrowotna- 
kształcenie 
osobowych i 
społecznych 
umiejętności 
życiowych 
niezbędnych dla 
ochrony i 
utrzymania 
zdrowia. 
 
 

1. Higiena ciała, miejsca pracy i 
wypoczynku. 

2. Przestrzeganie podstawowych 
zasad i sposobów utrzymania 
czystości.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Organizowanie spotkań oraz 
pogadanek na temat higieny. 

• Organizacja zajęć 
promujących zdrowie i 
bezpieczeństwo np. turnieje 
sportowe. 

• Lekcje na temat racjonalnego i 
nieracjonalnego odżywiania:  
- zasady prawidłowego 
odżywiania, 
-wpływ nieracjonalnego 
odżywiania na 
funkcjonowanie organizmu.  

Wychowawcy, 
Nauczyciele wychowania fizycznego, 
Pedagog szkolny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rozbudzanie 
zainteresowania 
własnym 
zdrowiem i 
rozwojem. 
 
 
 

1. Kształtowanie nawyków i 
przyzwyczajeń zdrowotnych.  

2. Wyrabianie potrzeby ruchu dla 
prawidłowego rozwoju.  

3. Kształtowanie czynnej 
postawy w zapobieganiu 
chorobie.  

 
 

• Organizowanie imprez 
sportowo- rekreacyjnych. 

• Organizowanie rozgrywek 
międzyklasowych z różnych 
dyscyplin sportowych. 

• Przygotowanie gazetki 
ściennej promującej zdrowy 
styl życia.  

Nauczyciele wychowania fizycznego,  
Wychowawcy  
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3. Stwarzanie 
warunków do 
rozwoju talentów 
i zainteresowań 
uczniów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Promowanie uczestnictwa w 
różnych formach konkursów, 
olimpiadach, warsztatach, 
projektach, piknikach, itp. 

2. Redagowanie gazetki szkolnej 
3. Organizowanie koncertów, 

akademii, spotkań 
promujących twórczość 
młodzieży naszej szkoły, 
organizacja konkursów, 
spotkań z artystami, 
dziennikarzami. 
 

• Zachęcanie uczniów do pracy 
przy organizacji uroczystości 
szkolnych, spotkań, 
konkursów – organizacja 
Święta Edukacji, pomoc przy 
Wigilii, Święta Szkoły – 18 
maja,  

• Wspieranie działalności 
gazetki szkolnej, 
zainteresowanie uczniów 
różnymi tematami – wybór 
tematów do pisania artykułów 
do gazetki szkolnej 

• Pomoc w przygotowaniu się 
do konkursów, olimpiad 

• Współpraca z rodzicami – 
zbieranie informacji o dziecku, 
wspieranie zainteresowań 
oraz wskazywanie sposobów 
ich poszerzania. 

Wychowawcy klas, 
Pedagog szkolny, 
Terapeuta pedagogiczny  

4.Organizacja 
pomocy 
pedagogiczno-
psychologicznej 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi. 

1. Wnikliwe rozpoznanie i analiza 
potrzeb uczniów.  

2. Współpraca z wychowawcami 
i nauczycielami w zakresie 
pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej wynikającej z 
potrzeb uczniów.  

3. Grupy wsparcia i praca 
indywidualna z uczniem.  

4. Wzmacnianie u uczniów 

• Rozmowy  z uczniami klas I. 
• Indywidualne rozmowy z 

uczniami posiadającymi 
Opinię i Orzeczenia PPP. 

• Zajęcia w klasach dotyczące 
tolerancji i wspierania osób z 
niepełnosprawnościami i 
zaburzeniami.  

• Zajęcia dodatkowe/ 
wyrównawcze( jeśli 

Pedagog 
Terapeuta Pedagogiczny 
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Pokonywanie 
trudności w 
nauce. 

tolerancji i wrażliwości na 
osoby z 
niepełnosprawnościami.  

5. Organizowanie pomocy dla 
uczniów mających problemy z 
nauką.  

 

występuje taka potrzeba) 

5. Integracja 
środowiska 
klasowego, 
szkolnego i 
lokalnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Poznawanie wzajemne 
uczniów, wychowawców, 
rodziców poprzez wspólną 
pracę, zabawę i naukę.  

2. Uczenie się wzajemnych relacji 
interpersonalnych.  

3. Rozwijanie w uczniach postaw 
ciekawości i otwartości.  

• Zapoznanie z budynkiem 
szkoły i zasadami 
bezpiecznego zachowania w 
szkole. 

• Zajęcia integracyjne zespołu 
klasowego- warsztaty, godzina 
wychowawcza. 

• Precyzowanie problemów 
klasowych i poszukiwanie 
sposobów ich rozwiązywanie 

• Wyjazdy integracyjne. 
• Opracowanie harmonogramu 

imprez klasowych (Mikołajki, 
Wigilia, Walentynki). 

• Zebrania z rodzicami. 
• Organizacja imprez klasowych 

z udziałem rodziców.  
• Uczenie się poszanowanie 

drugiego człowieka 
• Praca w atmosferze 

wzajemnego zaufania i 
bezpieczeństwa 

• Uczenie się odreagowywania 
negatywnych emocji, 

Wychowawcy klas 
Pedagog 
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zmniejszanie napięć i 
niepokojów związanych z 
problemami szkolnymi 

• Uczenie się akceptacji siebie, 
wzrost zaufania do innych 

• Uczenie się odpowiedzialności 
za siebie i grupę, otwierania 
się na innych, bycia 
tolerancyjnym wobec ludzi o 
odmiennych obyczajach, 
tradycji, wyglądzie. 

6. 
Kształtowanie 
postaw 
proekologicznych. 
 
 
 
 

1. Kształtowanie właściwych 
zachowań w stosunku do 
otaczającej nas przyrody. 

2. Wpajanie umiejętności 
przestrzegania ładu i porządku 
w miejscach publicznych oraz 
środowisku naturalnym. 

• Warsztaty na zajęciach 
wychowania  

              Fizycznego. 
• Pogadanka na zajęciach z  

             Wychowawcą. 
• Organizacja wycieczek, rajdów 

(projekt LOLEK100). 

Wychowawcy, 
Nauczyciele  
 
 
 
 
 

7. Poznanie 
zagrożeń 
cywilizacyjnych 
oraz nabycie 
umiejętności 
właściwego 
zachowania się.  
Profilaktyka 
uzależnień, sekty, 
bezpieczeństwo w 
życiu,  
bezpieczeństwo w 

1. Kształtowanie wśród uczniów 
postawy asertywnej oraz 
umiejętności niepoddawania 
się presji otoczenia.  

2. Zapoznanie uczniów z 
wpływem i negatywnymi 
skutkami jakie niesie za sobą 
spożywanie alkoholu, branie 
niektórych leków i palenie 
papierosów. Ich wpływ na 
zdrowie i codzienne 
funkcjonowanie. 

• Prowadzenie zajęć 
profilaktycznych i 
psychoedukacyjnych podczas 
godzin wychowawczych w 
formie wykładów, pogadanek, 
dyskusji, z wykorzystaniem 
filmów edukacyjnych i 
prezentacji multimedialnych. 

• Zapraszanie osób zajmujących 
się profilaktyką uzależnień w 
celu przeprowadzenia 
warsztatów dla młodzieży 

Wychowawcy, 
Pedagog  
Zaproszeni specjaliści 
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sieci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Zapoznanie uczniów z formami 
pomocy osobom uzależnionym 
i zagrożonym uzależnieniem. 

4. Środki psychoaktywne i ich 
wpływ na zdrowie – „Stop 
dopalaczom”. Umiem 
powiedzieć – NIE 

5. Zapoznanie uczniów z 
negatywnym wpływem 
nadużywania Internetu, 
telefonu i wpływem tych 
środków na zdrowie i kontakty 
społeczne, oraz bezpiecznymi 
formami korzystania z 
Internetu i portali 
społecznościowych. 

• Warsztaty dla rodziców 
podczas zebrań. 

• Przekazanie młodzieży 
rzetelnej wiedzy na temat sekt 
i grup nieformalnych. Jak 
rozpoznać członków sekt, 
metody ich działania. 
Uwrażliwienie i wyczulenie 
uczniów na różne formy 
manipulacji.  

• Wdrażanie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa: 
podczas nauki, pracy, zajęć 
sportowych, wycieczek. 
Zwiększenie sprawności i 
skuteczności udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej.  

8. Promocja 
szkoły w 
środowisku.  
 
 
 
 

1. Dbanie o dobre imię szkoły i 
dobre samopoczucie całej 
społeczności szkolnej.  

 
 
 

• Praca rodziców, nauczycieli i 
uczniów na rzecz klasy i 
szkoły.  

• Udział młodzieży w 
dekorowaniu klas.  

 
 

Rada rodziców,  
Uczniowie, 
Nauczyciele 
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9. Pomoc w 
wyborze dalszej 
drogi kształcenia    
adekwatnie do 
predyspozycji 
ucznia. 

1. 1.Przygotowanie do 
samodzielnego i aktywnego 
kształtowania swojej drogi 
zawodowej. 

2. Rozwój umiejętności 
rozpoznawania własnych 
zasobów osobistych i ich 
wykorzystania w 
kształtowaniu swojej drogi 
zawodowej. 

3. Przygotowywanie 
dokumentów związanych z 
praca, umiejętność jej 
poszukiwania, prezentowanie 
się na rynku pracy. 

•    Lekcje podstaw 
przedsiębiorczości, godz. 
wychowawczych i 
indywidualne rozmowy z 
pedagogiem, testy 
predyspozycji zawodowych. 

Nauczyciel PP,  
Wychowawcy,  
Pedagog. 

10.Bezpieczeństw
o uczniów w 
szkole.  
 

1. Zapewnienie uczniom 
bezpiecznego pobytu w szkole.  

 

• Przegląd budynku szkoły pod 
względem BHP.  

• Lekcje wychowawcze na temat 
BHP w szkole i w drodze do 
szkoły.  

• Dyżury nauczycieli.  
• Monitorowanie sytuacji 

niepożądanych i 
niebezpiecznych w klasie (np. 
przemoc, agresja, używki, 
wagary). 

• Lekcje wychowawcze 
dotyczące używek i 
narkotyków.  

Dyrektor szkoły, 
Wychowawcy,  
Nauczyciele – zgodnie z planem 
dyżurów, 
Wychowawcy 
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11.Postępowanie 
w wypadku 
zagrożeń  
 

1. Zapoznanie uczniów z 
procedurami zachowań w 
sytuacji zagrożenia.  

 

• Próbna ewakuacja  
• Lekcje wychowawcze na temat 

próbnej ewakuacji i jej zasad.  
• Zajęcia na temat ewakuacji i 

zagrożeń terrorystycznych - 
lekcja EDB 

• Zajęcia praktyczne z 
udzielania pierwszej pomocy. 

 

Wychowawcy 
 

12. Kształtowanie 
umiejętności 
wartościowego 
spędzania 
wolnego czasu. 
Wyrabianie 
nawyku 
korzystania z 
kulturalnej 
rozrywki i 
uprawiania 
sportu.  

1. Rozwijanie wrażliwości i 
aktywności twórczej ucznia.  

2. Uczenie zdrowej rywalizacji i 
aktywnego wypoczynku.  

 

• Zajęcia służące wyrabianiu 
umiejętności spostrzegania, 
oceniania, przeżywania i 
rozumienia piękna w 
przyrodzie, sztuce, literaturze 
i muzyce. 

• Pogadanki, filmy oświatowe. 
• Wdrażanie do praktycznego 

stosowania zasad etyki w 
życiu codziennym.  

 

Nauczyciele przedmiotów, 
Wychowawcy 
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13. Kształtowanie 
u uczniów 
umiejętności 
życiowych.  
 
 

1. Podnoszenie umiejętności 
nawiązywania i utrzymywania 
poprawnych kontaktów z 
innymi.  

2. Uczenie zachowania 
poprawnych norm 
obowiązujących w 
społeczeństwie.  
 

• Spotkania z pedagogiem. 
• Zachęcanie do angażowania 

się w akcje charytatywne. 
• Rozmowy o predyspozycjach 

zawodowych.  
 

Pedagog, 
Wychowawcy,  
Nauczyciele 
 

14. Wychowanie 
patriotyczne i 
obywatelskie.  
 

1. Kształtowanie szacunku dla 
własnego państwa, symboli 
narodowych, religijnych oraz 
pamiątek historycznych.  

2. Dostarczanie wiedzy na temat 
najważniejszych wydarzeń i 
najwybitniejszych Polaków.  

3. Tworzenie obrazu własnego 
społeczeństwa.  

 

• Organizowanie apeli z okazji 
świąt. 

• Organizowanie wycieczek do 
miejsc pamięci narodowej.  

• Rozbudzanie zainteresowań 
związanych z historią kraju.  

• Poznawanie dorobku 
kulturalnego.  

• Przeprowadzanie wyborów do 
samorządu Szkolnego i 
klasowego. 

 

Nauczyciele, 
Wychowawcy, 
Samorząd Uczniowski  
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15. Współpraca 
ze środowiskiem 
lokalnym.  
 

1. Poznanie najbliższego 
środowiska i jego specyfiki.  

2. Rozwój postaw patriotycznych 
związanych z tożsamością 
kultury regionalnej.  

 

• Udział w życiu społeczności 
lokalnej.  

• Budzenie zainteresowań 
problemami najbliższego 
otoczenia poprzez poruszanie 
tych tematów na godzinie 
wychowawczej.  

 

Wychowawcy, 
Nauczyciele  
 

16. Dbanie o 
najlepsze warunki 
edukacji. 

1. Kształtowanie postaw dbałości o 
wspólne dobro, ład i porządek szkole. 

• Dbałość i odpowiedzialność za 
wspólne mienie. 

Dyrektor, 
Nauczyciele 

 
 
 
 
Program profilaktyczno - wychowawczy szkoły został zatwierdzony uchwałą rady rodziców z dnia 19 listopada 2019 r. w uzgodnieniu z 
radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim. 
 


