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1. Podstawa prawna.  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1082 ze zm.) 

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

2020 r. poz. 2050 ze zm.) 

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

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

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 

ze zm.) 

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

2022 r. poz. 1700) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).                       

    Statut Zespołu Szkół nr 2im. A. Mickiewicza w Ciechanowie. 

 Rozporządzenie MEiN z 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie                  

w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży 

będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711) – zmiana                          

w zakresie § 13. 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2023 
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2. Diagnoza i zasoby szkoły. 

 

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH I ZAGROŻEŃ  

  

Metody zbierania informacji 

 

1. Wywiady i konsultacje przeprowadzone z uczniami i rodzicami, 

2. Wnioski z nieustrukturyzowanych obserwacji nauczycieli i specjalistów, 

3. Analiza dokumentacji szkolnej, wymianę spostrzeżeń wychowawców                    

i nauczycieli. 

4. Ankiety dla uczniów, rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

5. Sprawozdania ze stopnia realizacji zadań wynikających z programu 

opracowywane przez: nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologa, 

bibliotekarzy, samorządu szkolnego, koordynatorów programów i projektów, 

dyrekcji. 

6. Wnioski z ewaluacji poprzednich programów wychowawczo - profilaktycznych. 

7. Uwzględniono kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/20223. 

 

 

Informacje potrzebne do ewaluacji zbierane były za pomocą narzędzi ewaluacji:  

 

1. systematyczną obserwację i analizę zachowań uczniów na terenie szkoły (zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne, różnego rodzaju imprezy szkolne, wycieczki i wyjścia 

poza teren szkoły itp.), 

2. analizę dokumentów klasowych (plany wychowawcze poszczególnych klas, 

zapisy w dziennikach szkolnych);  

3. prowadzenie właściwych rejestrów uczniów z trudnościami edukacyjnymi                        

i problemami dydaktycznymi;  

4. obserwację i ocenę zachowania uczniów;  

5. obserwację dokonań uczniów; 

6. rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami szkoły, 

7. analiza zestawień wyników w nauce i frekwencji, 

8. analiza dokumentacji i sprawozdań pedagoga, biblioteki szkolnej,  

9. analiza sprawozdań z nadzoru pedagogicznego, 

10. analiza wyników egzaminów zewnętrznych i wniosków z nich wypływających.  

 

 



 5 

 
 
 
 
 
 

Podsumowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży z zakresu 
bezpieczeństwa i wspomagania rozwoju uczniów 

 
W roku szkolnego 2021/ 2022 przeprowadzono kwestionariusz profilaktyczny 

wśród młodzieży 8 klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza                       

w Ciechanowie. Badaniem objęto 240 osób, w tym odpowiedzi udzieliło : 

II Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie –148 uczniów, Technikum nr 2 – 81 

uczniów. 

 

1. Czy Twoja klasa jest zgranym zespołem? 
 

 
 

2. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś przemocy w szkole? 

 
 
W jakiej formie doświadczyłaś/eś przemocy? 
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3. Czy wiesz, gdzie uzyskać pomoc w sytuacji doświadczenia przemocy w sieci? 
 
 
 
 

 
 
Wymień osoby lub instytucje, od których oczekujesz pomocy w sytuacji przemocy 
w sieci. 
 

 
 
4. Czy zdarzyło Ci się wysłać sms-a , aby sprawić przykrość innej osobie? 
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5. Czy zdarzyło Ci się przerobić i zamieścić w sieci zdjęcie osoby w celu jej 
ośmieszenia? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Czy zdarzyło Ci się komentować czyjeś wypowiedzi na forum, aby zrobić mu 
przykrość? 
 

 
 

7. Czy znasz konsekwencje niewłaściwych zachowań w sieci? 
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 Jeśli tak, to wymień, jakie znasz konsekwencje? 
 

 
 

8. Czy w Twojej klasie / szkole miały miejsce przejawy uprzedzeń wobec 
rówieśników ze względu na: 
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9. Czy wiesz, czym jest uzależnienie? 
 

 
 

 Podaj rodzaje rzeczy, środków czy zachowania, od których można się uzależnić 
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10. Czy ktoś Ci proponował używki: 
 

 
 

11. Czy zdarzyło Ci się pić któryś z następujących napojów? 
 

 
 
12. Czy palisz papierosy? 
 

 
 
 

13. Zacząłeś palić: 
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14. Czy papierosy pomagają Ci w zawieraniu znajomości, uspakajają, pozwalają 
dobrze się bawić? 
 

 
 

15. Czy zdarzyło Ci się eksperymentować z środkami uzależniającymi, takimi jak: 
 

 
 

16. Twoim zdaniem młodzież sięga pierwszy raz po? 
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17. Czy znasz konsekwencje wynikające z uzależnienia? 
 

 
 

Podaj przykłady: 
 

  
 
 
18. Czy w Twoim domu występuje przemoc? 
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19. Czy byłeś/aś ofiarą przemocy? 
 

 
 

20. Czy byłeś/aś świadkiem przemocy w domu? Jeśli tak, to jakiej? 
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21. Czy byłeś/aś świadkiem przemocy w szkole? Jeśli tak, to jakiej? 
 

 
 

22. W razie potrzeby najczęściej zwracasz się o pomoc do kogo? (można 
zaznaczyć 3 odpowiedzi) 
 

 
 

23. Co robisz w czasie wolnym po odrobieniu lekcji? 
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24. Ile czasu jesteś w stanie wygospodarować w ciągu dnia na realizację hobby? 

 
 
 
25. Czy uczestniczysz na zajęcia pozalekcyjne w szkole lub w miejscu 
zamieszkania? 
 

 
 

Jeśli tak, to w jakich? 
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26. Które z wymienionych zajęć (kół zainteresowań) chciałbyś/chciałabyś, aby 
odbywały się w szkole? 

 
 
 

Wnioski i rekomendacje na podstawie analizy wyników ankiet: 

1. Przemoc i agresja są zauważalnymi zjawiskami w naszej szkole i poza nią. Aż 46% 

ankietowanych doświadczyło przemocy w szkole, a 58% badanych zwraca uwagę na 

zjawisko dyskryminacji w szkole motywowanej uprzedzeniami zarówno w działalności 

edukacyjnej, jak i wyglądzie, wyznaniu, pochodzeniu. 5% ankietowanych doznało 

przemocy w domu. Zwraca uwagę, że aż 39% respondentów przyznaje się do bycia 

sprawcami cyberprzemocy. Z tego 11% umieszczało w sieci zdjęcia w celu ośmieszenia 

rówieśników, a 21% ankietowanych na forum w Internecie sprawiało przykrość kolegom 

i koleżankom swoimi komentarzami. Wśród młodzieży występuje duże natężenie agresji 

werbalnej (osądzania, wyśmiewania, krytykowania, oceniania). W sytuacjach trudnych 

82% uczniów postrzega rówieśników jako tych, którym mogą najbardziej zaufać; 

następnie najczęściej ze swoimi problemami zwracają się o pomoc do rodziców (58%) 

oraz pedagoga i psychologa szkolnego (13%). 64% uczniów jest świadomych swoich 

niewłaściwych zachowań w sieci i zna konsekwencje takich zachowań. Każda sytuacja 

o charakterze przemocy wymaga reakcji.  

Rekomendacje: 

- zgodnie z zapisami statutowymi i obowiązującym prawem, należy konsekwentnie                                                                                                                                                                                                                                                                      

i systematycznie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów wobec nauczycieli, 

personelu szkoły i innych uczniów oraz ewentualne naruszenia ze strony grona 

pedagogicznego oraz rodziny;  

- należy wzmocnić rolę rzecznika praw ucznia w szkole;  
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- należy uwzględnić na godzinach wychowawczych zajęcia dla młodzieży dotyczące 

tematyki przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji, uprzedzeniom, stereotypom i mowie 

nienawiści, prowadzone w sposób dostosowany do wieku uczniów oraz uwzględniający 

potrzeby szkoły i klasy w tym zakresie; 

- opracować i przeprowadzić warsztaty dotyczące cyberprzemocy; 

- w dalszym ciągu należy podejmować działania wychowawcze mające na celu 

eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa. 

 

2. Badani uczniowie dostrzegają problemy z zakresu problematyki uzależnień m.in. 

palenia papierosów, picia alkoholu czy innych używek. 90 % wie czym jest uzależnienie. 

Z badań ankietowych wynika, że uczniowie głównie eksperymentują z piciem alkoholu; 

do spożywania okazjonalnego przyznało się 49% ankietowanych. Wniosek jest 

szokujący - bardzo duża część młodzieży ma kontakt z alkoholem. Uczniowie ci 

preferują głównie piwo, wino, wódkę (46%) oraz samo piwo (30%). 10% badanych pali 

papierosy, 56% z nich z własnego wyboru, a 27% za namową rówieśników. Większość 

z nich uważa, że palenie papierosów ich uspakaja, pozwala dobrze się bawić i ułatwia 

zawarcie znajomości. 

Wśród szczególnie negatywnych zachowań uczniów w sferze bezpieczeństwa młodzież 

wymienia również używanie substancji psychoaktywnych. 13% ankietowanych 

eksperymentuje z narkotykami, głównie z marihuaną oraz lekami uspakajanymi                         

i nasennymi. 84% uczniów zna konsekwencje wynikające z uzależnienia; wśród nich 

głównie wymieniają problemy ze zdrowiem fizycznym oraz psychicznym. Przyczyną 

sięgania po używki jest nuda, zaspakajanie ciekawości, pragnienie ucieczki od stresu.  

Rekomendacje:  

- na zajęciach do dyspozycji wychowawcy należy rozmawiać z uczniami nt. zagrożeń 

związanych  z uzależnieniami. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez uczniów 

praw i obowiązków zawartych w Statucie szkoły, należy podjąć działania zgodnie                     

z Procedurą postępowania nauczycieli i innych pracowników ZS nr 2 w sytuacji 

zagrożenia młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

- przeprowadzić z uczniami specjalne warsztaty dotyczące tematyki uzależnień.  

- w dalszym ciągu należy podejmować działania wychowawcze mające na celu 

eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa. 

- zacieśnić współpracę z instytucjami powiatowymi oraz oświatowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie działań profilaktycznych. 
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3. Młodzież w wolnym czasie głownie ogłada telewizję (35%), spotyka się z przyjaciółmi 

(27%) oraz czyta książki (16%). Na realizację swoich zainteresowań ¼ ankietowanych 

przeznacza od 1-2 godzin oraz 2-3 godzin. Tylko 19 % uczniów bierze udział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

w zajęciach pozalekcyjnych w szkole lub w miejscu zamieszkania. Ankietowani chcieliby 

zainwestować swój czas i wysiłek w udział w kołach przedmiotowych i kołach 

zainteresowań w szkole m. in.: sportowym, artystycznym, turystycznym.  

Rekomendacje:  

- należy poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych, uwzględniając przede wszystkim 

rozwijanie zainteresowań uczniów, zaspakajanie ich indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i rozwojowych. 

- należy zaplanować zajęcia w ramach kół przedmiotowych, tak by nie wynikały one 

wyłącznie z indywidualnej inicjatywy nauczyciela, ale były wyrazem ogólnych koncepcji 

nauczania w ZS nr 2. 

 

Efekty realizacji wszystkich zadań ujętych 

w Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym 

 

 Szkoła kształtuje pozytywne postawy społeczne i promuje bezpieczne zachowania. 

 Szkoła kształtuje więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa 
narodowego oraz innych kultur i tradycji. 

 Szkoła dba o wychowanie prozdrowotne i profilaktykę zagrożeń.  
(szczegółowy opis w programie)  

 

Obserwowane kryteria sukcesu: 
 

  Działania prowadzone przez szkołę przynoszą efekty. Uczniowie czują się 

bezpiecznie na terenie szkoły, znają podstawowe wartości. 

 Plany pracy wychowawców, pedagoga uwzględniają większość działań 
wynikających z PWP 

 Tematy godzin wychowawczych zapisane w dzienniku są spójne i wynikają                    

z planu pracy wychowawcy klasy i Szkolnego Programu Wychowawczo -

Profilaktycznego. 

 Wszystkie wymienione w Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym 

podmioty, podejmują działania wynikające z w/w programu. 

 Uczniowie uczestniczą w życiu szkoły. Chętnie biorą udział w projektach, 
akcjach charytatywnych, organizowanych na terenie placówki. 

 Wzrastają kompetencje uczniów w sferze emocjonalnej, intelektualnej                              

i społecznej; 

 Rodzice współpracują ze szkolą poprzez konsultacje indywidualne                                  

z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem 

 Działania profilaktyczno - wychowawcze szkoły wspomagają psychiczny, 
fizyczny, społeczny i duchowy rozwój uczniów. 
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Obszary zagrożeń: 
(najbardziej ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów na terenie szkoły i poza nią) 
 

 Nieregularne uczęszczanie niektórych uczniów na zajęcia lekcyjne – 
odnotowane absencje, spóźnienia, ucieczki z lekcji. 

 W niektórych klasach jest niska motywacja uczniów do nauki – zaobserwowany 

brak odpowiedniego zaangażowania w proces uczenia się u poszczególnych 

uczniów. 

 Palenie papierosów przez niektórych uczniów –zauważalne zjawisko związane            
z uzależnieniami wśród uczniów naszej szkoły. 

 Występowanie niewłaściwych postaw i zachowań u uczniów: używanie 
wulgaryzmów, eksperymentowanie z używkami  

 Niezaradność wychowawcza rodziców – niektórzy rodzice nie posiadają 
odpowiednich umiejętności wychowawczych, koniecznych do prawidłowego 
pokierowania rozwojem, zwłaszcza psychicznym i emocjonalnym dziecka.  

 
 
 

W tych obszarach należy zintensyfikować działalność profilaktyczną szkoły. 

 
 

Rekomendacje 

 

1. Należy wspierać uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach dla nich trudnych: izolacji, 

zaniku relacji rówieśniczych, rozluźnieniu więzi z przyjaciółmi, czy powrocie do 

szkolnej rzeczywistości po długiej przerwie spowodowanej pandemią. 

2. W dalszym ciągu należy zwracać uwagę uczniów na respektowanie zasad oraz 

zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i miejscach. 

3. Należy bezwzględnie reagować na wszelkie przejawy agresji poprzez rozmowę, 

kontakt z rodzicami uczniów. 

4. Konieczne jest przeprowadzenie cyklu zajęć (np. na godzinach wychowawczych) na 

temat wartości oraz ludzi, których darzymy szacunkiem – preferowane są zajęcia 

przygotowane i prowadzone przez uczniów. 

5. Należy rozmawiać z uczniami na temat wyrażania emocji, sposobów poszukiwania 

pomocy w trudnych sytuacjach. Należy również wskazać uczniom instytucje, które 

udzielają pomocy. 

6. W dalszym ciągu należy rozmawiać z uczniami na temat bezpiecznego 

korzystania z Internetu oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego 

zachowania w sieci. 

7. Wskazana jest kontynuacja działań wspierających wszechstronny rozwój uczniów            

i zachęcających do podejmowania własnych inicjatyw, docenianie i promowanie 

wszelkich pozytywnych postaw uczniów i dążenia do samorozwoju.  

8. Zaleca się monitorowanie funkcjonowania uczniów w warunkach nauki stacjonarnej, 

jak i on-line , zapobieganie i pomoc w pokonaniu ewentualnych trudności. 
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3. Misja i wizja szkoły 

 

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata. 

 Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu                       

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności” 

        [Ustawa o systemie oświaty] 

 

Kształtowanie obywatela, Europejczyka, człowieka wykształconego i kulturalnego, 

przygotowanego do kreatywnego życia w dynamicznie rozwijającym się świecie 

(cechy i opis w programie) 

 

Wizja szkoły 

 

Nasza szkoła jest przyjazną placówką, dającą poczucie bezpieczeństwa, 

stwarzającą optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca 

dobre i skuteczne nauczanie. Naszym celem jest wyrabianie u uczniów życiowej 

dojrzałości, w celu przygotowania ich do podjęcia nauki na wyższym szczeblu lub pracy 

w wyuczonym zawodzie, pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych i społecznych.  

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia                   

i jego potrzeby, by umożliwić mu wszechstronny rozwój.  

 

 

4. Wizerunek absolwenta. 

 

Działania podjęte w programie Wychowawczo - Profilaktycznym ukierunkowane są 

na wykreowanie takiego modelu absolwenta, który będzie posiadał taki zestaw cech 

uniwersalnych, by niezależnie od predyspozycji i indywidualności potrafił się odnaleźć                     

w dzisiejszym świecie.  

 

M – Młodość - młody przedsiębiorczy, sprawnie poruszający się na rynku pracy, 

umiejętnie zarządzający zasobami ludzkimi, projektujący i osiągający realne cele. 
 

I – Idealizm - idealista prezentujący wartości patriotyczne, obywatel Polski, Europy                         

i Świata, posługujący się rozumem, poprawną polszczyzną, znający kulturę języka 

polskiego 
 

C – Cnota - cnotliwy przestrzegający zasad moralnych, szanujący godność, poglądy                        

i przekonania innych osób, odnoszący się z szacunkiem do tradycji szkolnej, darzący 

szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli, wyrażający się z godnością o miejscu                

i ludziach, którzy pracowali nad jego kształceniem i wychowaniem 
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K – Koleżeństwo - koleżeński empatyczny, aktywnie uczestniczący w życiu społecznym 

i kulturalnym, okazujący życzliwość, szacunek i tolerancję wobec innych, otwarty na 

współpracę w zespole 
 

I – Indywidualizm - mający poczucie własnej wartości, realizujący marzenia                              

i odpowiedzialny za swoje czyny, rozwijający swoją osobowość zgodnie z przyjętymi 

wartościami moralnymi, szanujący indywidualizm innych 
 

E – Entuzjazm - entuzjasta otwarty na nowe doświadczenia, odważnie prezentujący 

własny punkt widzenia, emocjonalnie zaangażowany w realizowane zadania, chętnie 

podejmujący pracę nad nowymi projektami 
 

W – Wiedza - absolwent posiadający wiedzę i posługujący się nią, otwarty na nowe 

poglądy i poszerzanie umiejętności, kierujący swoje działania na wiedzę i edukację 
 

I – Intuicja -intuicyjnie poruszający się po świecie, potrafiący twórczo i krytycznie 

myśleć, posiadający zdolność przewidywania, twórczą wyobraźnią i wewnętrzny kompas 
 

C – Ciekawość - ciekawy świata, nieustannie pragnący pogłębiać wiedzę, umiejętnie 

korzystający z różnych źródeł informacji, posługujący się nowoczesnymi technologiami 
 

Z – Zgoda - mający zgodne usposobienie, nie tworzący konfliktów, chętnie pracujący               

w zespole, otwarty na mediacje, wierny swoim poglądom i przekonaniom 

 

 

5. Ceremoniał i tradycje szkoły  

 

  Ceremoniał szkolny ma na celu poszanowanie symboli narodowych, wychowanie                   

i kształtowanie postaw patriotycznych. Służy właściwemu planowaniu i organizowaniu 

uroczystości szkolnych.  

 

 Symbole narodowe : 

Godło  

Flaga  

Hymn państwowy  

 

Symbole szkolne: 

Sztandar szkoły 

Patron szkoły 

Logo szkoły 
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6. Cele ogólne i szczegółowe programu wychowawczo – profilaktycznego 
realizowanego w Zespole Szkół nr 2 im A. Mickiewicza w Ciechanowie                  
z uwzględnieniem zadań nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, pielęgniarki             
i innych pracowników szkoły.  

 

 

Wychowanie rozumiane jest jako proces wspierania ucznia w rozwoju 

angażujący dwie osoby: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, trenera) oraz 

wychowanka (uczeń) pozostających w osobowej relacji opartej na wzajemnym 

szacunku, poszanowaniu godności osobistej, współdziałających w osiągnięciu celów 

wychowawczych. 

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań 

z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowany na osiągnięcie pełnej dojrzałości .  

 

Działania zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym mają doprowadzić 

do modelu absolwenta, który potrafi być dobrze zorganizowany i samodzielny, a jego 

komunikatywność pozwali mu na nawiązanie współpracy i odnalezienie się                               

w dzisiejszym świecie. 

 

W związku z ogłoszeniem roku 2022 przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu 

Polskiego podjęte zostaną działania mające na celu przybliżenie życia i twórczości 

Patrona Szkoły Adama Mickiewicza. 

 

  

 Zadania szczegółowe nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, pielęgniarki                  

i innych pracowników szkoły (szczegółowy opis w programie). 

 

   

 

 

 

Obowiązkiem każdego członka społeczności szkolnej jest przestrzeganie norm 

Kodeksu Etycznego! 
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6a / Sfera 1: Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

Cel szczegółowy : 

- Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu, 

- Edukacja prozdrowotna. 

 

Klasa Treści do realizacji 

(szczegółowe 

zadania) 

Forma zajęć Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

KLASA 

I 

 

 

Zwracanie uwagi na 

dbałość o zdrowie poprzez 

aktywność fizyczną.  

 

Rozwijanie zainteresowań 

sportowych na rzecz 

własnego zdrowia, 

sprawności fizycznej 

poprzez uprawianie sportu i 

propagowanie aktywnych 

form wypoczynku: 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

cały rok 

 

Kształtowanie hierarchii 

systemu wartości, w 

którym zdrowie należy do 

jednych z najważniejszych 

wartości w życiu. 

organizacja kół 

zainteresowań z 

wychowania fizycznego; 

 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

cały rok 

 

 

 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia. 

 

udział uczniów w szkolnych 

i pozaszkolnych zawodach 

sportowych; 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

Samorząd 

Uczniowski 

czerwiec 

 

organizacja Szkolnego Dnia 

Sportu; 

Wskazanie sposobów 

umiejętnego 

zagospodarowania i 

spędzania czasu wolnego. 

 

zagospodarowanie czasu 

wolnego młodzieży, ze 

szczególnym zwróceniem 

uwagi na rozwijanie pasji i 

zainteresowań w ramach 

zajęć pozalekcyjnych  

(szkolne koło sportowe); 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

cały rok 

 

Kształtowanie u uczniów 

umiejętności samokontroli 

i krytycznego myślenia 

przy podejmowaniu 

decyzji. 

 

aktywne formy spędzania 

czasu wolnego jako 

alternatywa dla biernego 

spędzania czasu przy 

komputerze czy telefonie 

komórkowym z dostępem 

do Internetu ( tenis ziemny, 

jazda na rowerze, nordic 

walking, fitness, bieganie, 

itd.); 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

Doskonalenie umiejętności 

asertywnego radzenia 

sobie  

kształtowanie u uczniów 

umiejętności samokontroli i 

krytycznego myślenia przy 

pedagog, 

wychowawcy 

 

cały rok 
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w relacjach z innymi. 

 

podejmowaniu decyzji                           

w trudnych sytuacjach;  

Przeprowadzenie zajęć nt. 

"Radzenia sobie z agresją 

werbalną oraz z przemocą" 

Uczenie sztuki 

odmawiania i 

niepodawania się presji 

grupy w kontaktach                         

z używkami. 

 

dostarczanie uczniom 

wiedzy na temat 

odpowiedzialności prawnej, 

konsekwencji używania i 

posiadania narkotyków oraz 

konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem 

prawa; 

pedagog, 

wychowawcy 

 

I semestr 

 

Profilaktyka nowotworowa: 

- piersi, 

- szyjki macicy 

- czerniaka. 

informowanie uczniów na 

temat zagrożeń 

wynikających z chorób 

groźnych chorób, 

promowanie wśród uczniów 

postaw, które sprzyjają 

wykonywaniu okresowych 

badań profilaktycznych.  

nauczyciele, 

animator zdrowia 

 

Podejmowanie działań 
zmierzających do 
zapobiegania, 
przeciwdziałania                       
i zwalczania zagrożenie 
epidemiologicznego 
(również w czasie pracy 
zdalnej) 
 

promowanie potrzeby 
częstego i właściwego 
mycia rąk i zasad 
zachowania w obliczu 
epidemii (plakaty                        
w łazienkach szkolnych, 
informacje na stronie 
internetowej szkoły), 
pogadanki na wszystkich 
lekcjach np. 
wychowawczych 

pedagog, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

cały rok 

 

 

KLASA 

II 

 

Higiena osobista miejsca 

pracy i wypoczynku 

 

informowanie uczniów i ich 

rodziców o obowiązujących 

Procedurach postępowania 

nauczycieli i innych 

pracowników Zespołu Szkół 

nr 2 w Ciechanowie w 

sytuacjach zagrożenia 

młodzieży oraz w trudnych 

sytuacjach; 

szkolny animator 

zdrowia, szkolna 

pielęgniarka 

 

cały rok 

 

Rozwijanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

podejmowanie i 

urzeczywistnianie działań na 

rzecz zdrowia. 

uczenie sztuki odmawiania             

i niepoddawania się presji 

grupy rówieśniczej; 

pedagog, 

nauczyciele w - f 

I semestr 

 

dostarczenie uczniom 

informacji na temat zasad 

zdrowego odżywiania się; 

pielęgniarka, 

wychowawcy, 

nauczyciele w-f, 

oraz biologii 

I semestr 

 

pogłębienie wiedzy uczniów 

na temat higieny zdrowia 

psychicznego i fizycznego 

(higiena osobista, higiena 

uczenia się, radzenie sobie 

ze stresem); 

szkolny animator 

zdrowia, szkolna 

pielęgniarka, 

nauczyciele 

wychowania 
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współpraca z rodzicami                                   

i specjalistycznymi 

placówkami ochrony zdrowia 

oraz z organizacjami 

sportowymi działającymi              

w środowisku lokalnym; 

wychowawcy, 

pedagog 

 

w 

zależności 

od 

potrzeb 

 

Kształtowanie nawyków                   

i przyzwyczajeń zdrowotnych  

 

zapobieganie nadwadze                 

i otyłości poprzez zachęcanie 

młodzieży do aktywnego 

udziału w zajęciach 

wychowania fizycznego; 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

cały rok 

 

Nabycie umiejętności 

dostrzegania indywidualnych 

różnic związanych ze 

sposobem reagowania na 

stres. 

profilaktyka chorób 

zakaźnych, w tym: 

bezpieczne i higieniczne 

zachowania wobec 

zagrożenia 

epidemiologicznego; 

pedagog 

wychowawcy 

 

cały rok 

organizacja grup wsparcia                 

w relacjach: uczeń – grupa 

rówieśnicza - nauczyciele- 

rodzic; 

pedagog 

wychowawcy 

 

cały rok 

Wskazywanie sposobów 
radzenia sobie z własnymi 
problemami, także poprzez 
szukanie pomocy u osób 
zaufanych i specjalistów. 

wyposażenie uczniów                   

w wiedzę na temat 

współczesnych form 

uzależnień, zagrożeniach z 

nich wynikających oraz 

sposobów pomocy, 

przeprowadzenie zajęć 

edukacyjnych „Trudności, 

problemy – jak sobie z nimi 

radzić” 

pedagog, 

psycholog,  

wychowawcy 

II semestr 

Wykorzystanie  
w praktyce wiedzy z zakresu 
zagrożeń psychofizycznych 
w okresie dorastania: 
zaburzenia odżywiania, 
zagrożenia związane                    
z nadużywaniem środków 
psychoaktywnych, 
ogólnodostępnych leków. 

- pomoc młodzieży                        
w rozwijaniu ważnych 
umiejętności 
psychologicznych                             
i społecznych,                                    
w szczególności: 
a) stworzenie przyjaznego 
klimatu w szkole, 
prawidłowych relacji uczeń – 
nauczyciel – rodzic; 
b) organizowanie warsztatów 
i zajęć psychoedukacyjnych 
dotyczących rozwiązywania 
problemów oraz radzenia 
sobie w sytuacjach 
problemowych; 

szkolny animator 

zdrowia, szkolna 

pielęgniarka, 

 

 

 

szkolny animator 

zdrowia, szkolna 

pielęgniarka, 

 

 

dyrekcja, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
w 
zależności 
od 
potrzeb 

Bezpieczeństwo w życiu 
Propagowanie zdrowego 
stylu życia 

Realizacji spotkań 
edukacyjnych dla młodzieży 
w ramach zadania z zakresu 
zdrowia publicznego 
„Działania edukacyjne z 
zakresu zapobiegania 
depresji u młodzieży z 
województwa mazowieckiego 
na lata 2020-2023”  

pracownicy 

Specjalistycznego 

Szpitala w 

Ciechanowie. 

pedagog, 

psycholog 

 

cały rok 
szkolny 
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organizowanie i udzielanie 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, m.in. 
indywidualne rozmowy 
terapeutyczne, wspierające, 
motywujące; 

nauczyciele biologii 

animator zdrowia 

 

II semestr 
 

wnikliwa obserwacja 
zachowania uczniów. 
Zapewnienie pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej uczniom, u 
których dostrzeżono 
trudności w umiejętności 
radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach; 

nauczyciele 

biologii, 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna 

II semestr 

Rozwijanie postaw 
prozdrowotnych poprzez 
podejmowanie i 
urzeczywistnianie działań na 
rzecz zdrowia. 

współpraca z rodzicami                   
i specjalistycznymi 
placówkami ochrony zdrowia; 

wychowawcy, 

nauczyciel EDB, 

pielęgniarka 

szkolna 

wg 
potrzeb 
 

zachęcanie uczniów na 
lekcjach wychowawczych do: 
podejmowania i realizacji 
zachowań prozdrowotnych, 
włączenia się w akcje 
promujące zdrowy styl życia, 
np. udział młodzieży w 
prelekcjach, przygotowanie 
prezentacji multimedialnych, 
organizacje spotkań z 
instytucjami promującymi 
zdrowy styl życia m.in. PCK, 
Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna, PWSZ– 
Wydział Ochrony Zdrowia, 
Fundacja DKMS, RCKiK 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

dostarczenie uczniom wiedzy 
na temat cukrzycy typu 2, 
ryzyka i możliwości 
zapobiegania 

cały rok 
 

poszerzenie wiedzy uczniów 
na temat boreliozy i 
kleszczowego zapalenia 
opon mózgowych oraz 
zapobiegania ukąszeniom, 

 

organizowanie doraźnych 
spotkań z rodzicami i 
uczniami oraz odpowiednimi 
specjalistami; 

 

spotkania z pedagogiem, 
kuratorem sądowym, 
przedstawicielami policji;  
Społeczne i zdrowotne 
aspekty uzależnień;  

 

propagowanie niepalenia 
papierosów wśród uczniów, 
kontrolowanie miejsc w 
których uczniowie najczęściej 
palą papierosy; 
wdrażanie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa:  
- podczas pracy, nauki, zajęć 

cały rok 
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sportowych i wycieczek, 
- w trakcie zajęć w 
pracowniach, podczas 
przerw międzylekcyjnych,  

przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych : „ Empatia, jak 
spostrzegamy innych", 
Efektywna komunikacja, jak 
mówić i słuchać", " Jak radzić 
sobie z emocjami 
negatywnymi , " "Radzenie 
sobie ze stresem" 

pedagog, 

psycholog 

semestr II 
 

Podejmowanie działań 
zmierzających do 
zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania  
zagrożenia 
epidemiologicznego (również 
w czasie pracy zdalnej) 

promowanie potrzeby 
częstego i właściwego mycia 
rąk i zasad zachowania w 
obliczu epidemii (plakaty                
w łazienkach szkolnych, 
informacje na stronie 
internetowej szkoły), 
pogadanki na wszystkich 
lekcjach np. wychowawczych 

dyrekcja, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

cały rok 

 

KLASA  

III i IV 

 

Doskonalenie umiejętności 

wykorzystania wiedzy na 

temat wczesnej identyfikacji 

zmian chorobowych we 

własnym ciele (np. wczesna 

identyfikacja zmian na 

skórze, potrzeba 

samobadania piersi u kobiet 

itp.) w celu ochrony zdrowia. 

wyposażenie uczniów w 

podstawowe wiadomości na 

temat odmian wirusowego 

zapalenia wątroby i dróg 

zakażeń, realizacja 

programów profilaktycznych 

związanych z badaniem 

piersi, czerniakiem skóry, 

WZW, boreliozą, chorobami 

wenerycznymi; 

pedagog, 

wychowawcy, 

szkolny animator 

zdrowia, 

pielęgniarka 

szkolna 

cały rok 

Rozwijanie umiejętności 

radzenia ze stratą                            

i traumatycznym 

doświadczeniem poprzez 

wykorzystywanie sposobów 

mających na celu 

odzyskanie poczucia 

sprawstwa  

i wpływu na własne życie. 

stworzenie przyjaznego 

klimatu, prawidłowych relacji 

na linii wychowanek- 

wychowawca- rodzic; 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

w ciągu 

roku 

szkolnego 

 

przeprowadzenie zajęć dot. 

umiejętności 

prospołecznych, zajęcia 

edukacyjne „Trudności, 

problemy – jak sobie z nimi 

radzić” 

 w 

zależności 

od 

potrzeb 

Kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania i radzenia 
sobie z objawami depresji u 
siebie i osób ze swego 
otoczenia. 

wyrabianie u uczniów 

umiejętności panowania nad 

stresem w różnych 

sytuacjach życiowych; 

doskonalenie umiejętności 

życiowych 

u uczniów; 

wychowawca, 

nauczyciele 

II semestr 

Kształtowanie postaw 
alternatywnych wobec 
zagrożeń współczesnej 
cywilizacji. 

rozbudzanie zainteresowań  

i potrzeb rekreacyjnych, 

wyrabianie umiejętności                 

i nawyków ruchowych; 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

przeprowadzenie zajęć 

edukacyjnych dotyczących 

bezpiecznego i 

pedagog, 

psycholog 

semestr II 
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odpowiedzialnego 

korzystanie z zasobów 

Internetu. „Cyberprzestrzeń 

– dobrodziejstwo czy 

zagrożenie” 

Rozwijanie postaw 

prozdrowotnych poprzez 

podejmowanie i 

urzeczywistnianie działań na 

rzecz zdrowia. 

Działania edukacyjne z 

zakresu zapobiegania 

depresji u młodzieży 

realizowane w ramach zajęć 

wychowawczych Szpitala             

w Ciechanowie. 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

cały rok 

Podejmowanie działań 

zmierzających do 

zapobiegania, 

przeciwdziałania                           

i zwalczania zagrożenia 

epidemiologicznego 

(również w czasie pracy 

zdalnej) 

promowanie potrzeby 
częstego i właściwego mycia 
rąk i zasad zachowania w 
obliczu epidemii (plakaty                
w łazienkach szkolnych, 
informacje na stronie 
internetowej szkoły), 
pogadanki na wszystkich 
lekcjach np. 
wychowawczych 

wychowawca, 

nauczyciele 

w ciągu 
roku 
szkolnego 

 

6b / Sfera 2: Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

 

Cel szczegółowy: 

Integracja środowiska klasowego, szkolnego i lokalnego.  

 

Klasa Treści do realizacji 

(szczegółowe zadania) 

Forma zajęć Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

KLASA 

I 

 

Budowanie pozytywnych 

relacji koleżeńskich, 

integrowanie społeczności 

klasowej- szkolnej,                 

w szczególności 

uwrażliwienie na problemy i 

potrzeby uczniów 

pochodzenie ukraińskiego.  

zajęcia integrujące klasę; 

zajęcia integrujące uczniów z 

młodzieżą ukraińską 

adekwatnie do zaistniałych 

potrzeb. 

 

wychowawcy klas 

oraz wyznaczeni 

nauczyciele 

 

wrzesień-

październik 

 

wycieczki, rajdy, imprezy 

szkolne, spektakle, wspólne 

wyjście do kina; 

Objęcie opieką uczniów klas 

pierwszych, którzy mają 

problemy z adaptacją w 

nowym środowisku. 

zachęcanie uczniów do 

aktywnej i efektywnej pracy 

w samorządach klasowych            

i Samorządzie Uczniowskim 

ZS nr 2;  

dyrekcja, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

cały rok 

 

Budowanie poczucia 

bezpieczeństwa w szkole 

Związane z wojną przeżycia 

dzieci-uchodźców, ale 

również innych uczniów 

szkoły, wymagają 

zbudowania wśród 

pracowników szkoły 

świadomości o przeżyciach 

prowadzenie dyskusji                     

z uczniami, wypracować 

właściwy styl prowadzenia 

rozmów na temat toczącej 

się wojny, dostosowywać 

informacje o aktualnej 

sytuacji związanej                           

z wydarzeniami w Ukrainie 

do wieku i możliwości 

wychowawcy 

pedagog szkolny  

cały rok 
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dzieci i konsekwencjach dla 

ich zdrowia psychicznego           

w przypadku braku 

odpowiedniej wrażliwości na 

traumę. 

 

percepcyjnych dziecka, nie 

wzbudzać u uczniów 

niepotrzebnego lęku                        

i niepokoju, wzmacniać 

poczucie bezpieczeństwa 

poprzez informowanie o 

wsparciu udzielanym 

Ukrainie oraz bezpiecznym 

pobycie w Polsce. 

Stwarzanie atmosfery 

opartej na życzliwości, 

przyjaźni, współpracy                       

i opiekuńczości 

przeprowadzenie zajęć 

warsztatowych na temat 

poprawnej komunikacji oraz 

umiejętności prospołecznych; 

pedagog szkolny 

przy współpracy 

pracowników PPP 

 

I semestr 

 

Dbałość o wysoką 

frekwencję i dyscyplinę. 

sprawdzanie obecności 

uczniów na każdej lekcji; 

nauczyciele 

 

każda 

lekcja 

systematyczne rozliczanie 

opuszczonych godzin 

lekcyjnych; 

wychowawcy 

 

Raz          

w tygodniu 

 

comiesięczna analiza 

frekwencji w każdej klasie; 

współpraca z rodzicami; 

wychowawcy 

 

do 5 

każdego 

miesiąca 

apele porządkowe i 

informacyjne; 

dyrekcja, 

nauczyciele 

w zależ. od 

potrzeb 

indywidualna pomoc uczniom 

w różnych sytuacjach 

życiowych; 

wychowawcy , 

pedagog szkolny 

cały rok 

 

Kształtowanie prawidłowych 

poglądów i postaw wobec 

bieżących problemów 

społecznych.  

współpraca ze środowiskiem 

lokalnym, urzędami i 

instytucjami w mieście; 

pedagog 

 

cały rok 

 

kontakty indywidualne                       

z rodzicami uczniów; 

wychowawcy, 

wszyscy 

pracownicy szkoły 

I semestr 

 

Nie dla nietolerancji – 

kształtowanie postaw 

prospołecznych, empatii, 

otwartości na odmienność 

lekcje wychowawcze 

poświęcone kształtowaniu 

postaw prospołecznych 

pedagodzy , 

psycholog 

według 

potrzeb 

Kształtowanie pozytywnych 

wzorców kultury bycia                      

i stosunku do drugiego 

człowieka oraz dbałość                 

o kulturę słowa. 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone kulturze 

osobistej 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

wszyscy 

pracownicy szkoły 

w rocznice 

świąt 

państwo-

wych 

 

Integrowanie społeczności 

klasowej                                          

i wewnątrzszkolnej.                     

W szkole powinna być 

tworzona atmosfera 

wzajemnego zaufania, 

szacunku                                       

i otwartości na problemy 

innych, w tym młodzieży 

ukraińskiej 

działania ukazujące różnice          

i podobieństwa łączące 

Ukraińców i Polaków, 

wyjaśnianie tradycji, 

obrzędów, zwyczajów                   

i ważnych dla obydwu krajów 

wydarzeń, właściwe relacje 

rówieśnicze budowane w 

oparciu o pozytywne 

wartości, takie jak: tolerancja 

wobec różnych religii, kultur, 

wychowawcy, 

pedagog szkolny 

cały rok 
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tradycji, szacunek wobec 

osób innej narodowości. 

Wprowadzenie skutecznego 

sposobu i formy 

porozumiewania się z 

uczniami ukraińskimi, 

włączanie ich w życie szkoły, 

organizowanie wspólnego 

spędzania czasu podczas 

różnych, aranżowanych 

przez szkołę, sytuacji. 

 omawianie tematyki 

dotyczącej kultury języka, 

stroju, zachowania, 

poświęcone kształtowaniu 

umiejętności niesienia                        

i organizowania pomocy; 

dyrekcja, 

nauczyciele 

 

w zależ. od 

potrzeb 

 

Kształtowanie poczucia 

świadomości narodowej. 

Rozwijanie postaw 

patriotycznych związanych                    

z tożsamością kultury 

regionalnej                                        

i ogólnonarodowej. 

 

konsekwentne reagowanie 

na sposób wypowiadania się 

uczniów, nieodpowiednie 

zachowanie a także na akty 

niszczenia mienia, 

śmiecenie. Wyciąganie 

konsekwencji wobec uczniów 

naruszających Statut Szkoły; 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

Kształtowanie 

ekologicznego podejścia do 

otaczającego nas świata. 

 

udział w imprezach 

upamiętniających rocznice                

i święta państwowe, 

kształtowanie szacunku do 

własnego państwa, tradycji              

i symboli narodowych; 

nauczyciele 

przedmiotów  

przyrodniczych 

 

 

odwiedzanie miejsc tradycji             

i kultury narodowej tak w 

regionie jak i kraju; 

 

udział uczniów w akcji 

„Sprzątanie świata”; 

- uświadomienie uczniom 

znaczenia przyrody dla 

człowieka i konieczność jej 

ochrony; 

 

organizowanie wycieczek - 

zaangażowanie młodzieży w 

organizację Dnia Ziemi; 

 

organizowanie i udział 

uczniów w konkursach                      

i olimpiadach ekologicznych; 

 

 

KLASA 

II 

 

Kształtowanie wśród 

młodzieży przynależności 

do grupy klasowej                        

i odpowiedzialności za nią. 

warsztaty z zakresu 

komunikacji społecznej oraz 

pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród 

innych, tolerancji wobec 

odmiennych postaw i 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

I semestr 
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poglądów;  

uwrażliwianie uczniów na 

krzywdę ich rówieśników 

poprzez rozmowy 

indywidualne; 

wychowawca, 

pedagog 

w zależ. od 

potrzeb 

Kształtowanie 

prawidłowych relacji 

międzyludzkich oraz 

właściwego obrazu siebie.  

Rozwijanie umiejętności 

stosowania różnych form 

komunikacji werbalnej                   

i niewerbalnej w celu 

autoprezentacji oraz 

prezentacji własnego 

stanowiska. 

organizowanie pomocy 

koleżeńskiej; 

wychowawca, 

pedagog, 

nauczyciele 

w 

zależności 

od potrzeb 

inspirowanie uczniów do 

działań wykraczających poza 

program nauczania oraz 

zapewnienie uczniom 

uczestnictwa w zajęciach 

pozalekcyjnych; 

dyrekcja, 

wychowawca, 

nauczyciele 

 

w zależ. od 

potrzeb 

lekcje wychowawcze - 

eliminowanie zjawiska 

stosowania wulgaryzmów 

jako elementu wyrażania 

negatywnych emocji; 

- wyrażanie emocji poprzez 

dyskusje i rozmowy; 

wychowawca w zależ. od 

potrzeb 

Nie dla nietolerancji – 
kształtowanie postaw 
prospołecznych, empatii, 
otwartości na odmienność 

lekcje wychowawcze 

poświęcone kształtowaniu 

postaw prospołecznych 

Pedagodzy i 

psycholog 

w zależ. od 

potrzeb 

Kształtowanie postawy 
niesienia bezinteresownej 
pomocy. 

dostarczenie uczniom wiedzy 

na temat wolontariatu, 

angażowanie uczniów do 

czynnego udziału w 

działaniach charytatywnych. 

wychowawca, 

opiekun, 

szkolnego klubu 

wolontariatu 

wrzesień-
październik 

 

KLASA  

III i IV 

 

Przygotowanie uczniów do 

funkcjonowania w dorosłym 

życiu i akceptowania 

stanów psychofizycznych 

związanych z tym okresem. 

- przeprowadzenie zajęć/ 

warsztatów na temat „Jak 

zaprezentować się na 

rozmowie kwalifikacyjnej” 

nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

 

I semestr 

 

 

rozmowy indywidualne 

wspierające; 

pedagog I semestr 

Rozwijanie różnych form 

samorządności, 

przygotowanie do pełnienia 

ról społecznych. 

zajęcia z młodzieżą 

ukierunkowane na naukę 

pełnienia określonych ról 

społecznych w szkole; 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

psycholog- 

konsultacje, 

I semestr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspirowanie uczniów do 

działań wykraczających poza 

program nauczania, 

wymagających 

samodzielności; 

lekcje wychowawcze 

ukierunkowane na 

doskonalenie umiejętności 

nawiązywania relacji 

interpersonalnych zarówno  

w życiu prywatnym i 

zawodowym. Doskonalenie 

umiejętności szukania 
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inspiracji w celu rozwijania 

własnej kreatywności; 

 

 Wspomaganie kształcenia 

w związku z nową formuła 

egzaminu maturalnego od 

roku 2023 

Zapoznanie uczniów                    

z procedurami egzaminu 

maturalnego na 

poszczególnych zajęciach 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 

 

 

6c / Sfera 3: Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

 

Cel szczegółowy: Przygotowanie do dorosłego życia. Wychowanie do życia w 

rodzinie.  

 

Klasa Treści do realizacji 

(szczegółowe zadania) 

Forma zajęć Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

KLASA 

I 

 

Rozwijanie umiejętności 

właściwego zachowania się 

z uwzględnieniem sytuacji               

i miejsca 

rozmowy z uczniami na 

temat niewłaściwych 

zachowań; 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

katecheci, pedagog 

szkolny 

cały rok 

 

 Kultywowanie tradycji 

narodowych, religijnych                   

i szkolnych 

organizowanie uroczystości 

szkolnych z okazji świąt 

narodowych, Dnia Patrona, 

świąt religijnych; 

nauczyciele historii, 

języka polskiego, 

religii 

 

listopad, 

grudzień, 

marzec 

 

 Rozwijanie zainteresowań             

i pasji uczniów 

 

 

wycieczki, udział w 

zawodach sportowych, 

uroczystościach szkolnych, 

koła zainteresowań; 

wychowawca klasy, 

nauczyciele 

 

 

październik, 

maj, 

czerwiec 

 

 Uwrażliwienie na kwestie 

moralne np. mówienie 

prawdy, sprawiedliwego 

traktowania 

pogadanki podczas zajęć do 

dyspozycji wychowawcy 

klasy, pedagoga szkolnego, 

nauczycieli religii i etyki; 

wychowawca, 

pedagog szkolny, 

katecheta, 

nauczyciel etyki 

cały rok 

 

 Rozwijanie umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów na 

zachowanie 

ankiety, dyskusje 

prowadzone podczas zajęć, 

spotkanie z pedagogiem 

szkolnym; 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

 

cały rok  

w 

zależności. 

od potrzeb 

 

 Kształtowanie potrzeby 

pracy nad sobą                              

i kształtowania charakteru, 

kontrolowania własnych 

emocji 

 

Wychowanie zmierzające 

do osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na 

prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

lekcje do dyspozycji 

wychowawcy klasy, 

warsztaty prowadzone przez 

pedagoga szkolnego; 

Empatia, jak spostrzegamy 

innych", Efektywna 

komunikacja, jak mówić i 

słuchać", " Jak radzić sobie   

z emocjami negatywnymi , " 

"Radzenie sobie ze stresem" 

wychowawca, 

pedagog, 

nauczyciele religii 
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 Rozwijanie świadomości 

istnienia potrzeby 

wspólnego działania na 

rzecz innych osób 

(działalność charytatywna) 

udział uczniów w akcjach 

charytatywnych ( mecze 

Charytatywne, zbiórki 

żywności, Szlachetna 

Paczka); 

wychowawca klasy, 

nauczyciele, 

opiekun Szkolnego 

Koła Wolontariatu, 

Samorząd Szkolny, 

opiekun PCK, 

katecheci 

cały rok w 

zależności 

od potrzeb 

  udział w akcji oddawania krwi 

na rzecz osób 

potrzebujących, współpraca 

z Fundacją DKMS, 

Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa 

 Kształtowanie postawy 
podejmowania różnych 
zadań we wspólnotach np. 
klasowych 
 

stosowanie metod aktywnych 

i aktywizujących uczniów np. 

praca z uczniami metodą 

projektu – uczenie 

umiejętności czerpania z 

wiedzy innych; 

wychowawca klasy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

cały rok  

 

 

 

 Uwrażliwienie na kwestie 
współczesnych subkultur i 
grup młodzieżowych oraz 
związanych z nimi zagrożeń 

pogadanki podczas zajęć do 

dyspozycji wychowawcy 

klasy, przedstawienie 

zagrożeń na lekcjach religii; 

wychowawca klasy, 

katecheci, 

nauczyciele WOS 

wg 

.harmonogr

amu 

 

KLASA 

II 

 

Kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze 

oraz sięgania do kanonu i 

założeń edukacji klasycznej 

 

 

wyjścia do placówek 

kulturalnych - teatr, kino 

,muzea; 

 

 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele  

j. polskiego, wiedzy 

o kulturze, historii 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

Rozwijanie szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego. 

prezentowanie dorobku 

kultury podczas zajęć z 

przedmiotów – język polski. 

wiedza o kulturze, historia; 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele języka 

polskiego, wiedzy o 

kulturze, historii 

wrzesień 

Rozwijanie wiedzy na temat 
patriotyzmu- podstawowych 
zobowiązań wobec 
Ojczyzny. 
 
 

upamiętnianie ważnych 

wydarzeń i postaci z historii 

Polski, organizowanie 

wycieczek do miejsc 

ważnych dla historii; 

nauczyciele historii, 

języka polskiego, 

wiedzy o 

społeczeństwie 

 

listopad, 

maj 

 

 

 

Rozwijanie wiedzy na temat 
godności osoby ludzkiej. 

lekcje wychowawcze na 

temat tolerancji, empatii, 

angażowanie w wolontariat 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych, chorych 

wychowawcy, 

katecheci, 

opiekunowie PCK 

cały rok 
szkolny 

Kształtowanie potrzeby 

formacji własnego sumienia. 

 

lekcje religii na temat 

formacji sumienia, poczucia 

winy, hierarchii wartości; 

katecheci i 

nauczyciele 

 

cały rok 

szkolny 

 

Rozwijanie kompetencji                

z zakresu rozwiązywania 

konfliktów z zastosowaniem 

negocjacji i mediacji 

lekcja wychowawcza nt. 

doskonalenia umiejętności 

interpersonalnych- 

umiejętność słuchania, 

dialogu, argumentacji; 

Wychowawcy                  

i nauczyciele WOS 

 

 

 

cały rok 

szkolny 

 

 

 

Rozwijanie wiedzy na temat pogadanki nt. człowiek istota Wychowawcy                            cały rok 
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wolności człowieka 

(wolność zewnętrzna, 

wolność wewnętrzna, 

zniewolenie) 

wolna i jakie człowiek 
napotyka zagrożenia dla 
wolności; 

i katecheci szkolny 

Umocnienie więzi ze 
społecznością lokalną 
 

lekcja wychowawcza nt. 

poczucia więzi z własnym 

miastem i regionem, 

zaproszenie ciekawych ludzi; 

dyrekcja, 

wychowawcy 

 

cały rok 
szkolny 
 

Rozwijanie umiejętności 
odpowiedzialności za 
innych. 

wdrażanie do 

bezinteresownych działań na 

rzecz innych: pomoc                      

w nauce, angażowanie                     

w pomoc osobom objętym 

nauczaniem indywidualnym; 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów 

cały rok 

 

KLASA  

III i IV 

 

Rozwijanie wiedzy na temat 

różnych kultur i ich wkładu 

w rozwój cywilizacji. 

 

organizowanie spotkań                    

z przedstawicielami różnych 

narodów, kultur i religii, 

projekcje filmów uczących 

szacunku dla odmienności; 

Wychowawcy                        

i nauczyciele religii, 

etyki, filozofii, 

języka polskiego, 

WOS 

wrzesień 

 

 

 

Udzielanie uczniom z 

zagranicy, w szczególności 

z Ukrainy odpowiedniej 

pomocy i wsparcia 

Informowanie uczniów i ich 

rodziców, jakiego wsparcia 

może udzielić szkoła oraz do 

jakich osób , instytucji, 

urzędów mogą się zwrócić                    

o pomoc.  

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

cały rok 

Rozwijanie wiedzy na temat 

wartości wytworów kultury 

ze względu na wartości 

moralne. 

pogadanka nt. przez kulturę 

człowiek rozwija siebie- 

prawdziwa sztuka jest 

nośnikiem wartości 

społecznych i religijnych; 

nauczyciele wiedzy 

o kulturze, języka 

polskiego, religii 

październik 

Dostarczenie wiedzy                    

w rozwiązywaniu 

problemów, które wynikają                                

z wielokulturowości 

 

integracja uczniów z 

młodzieżą krajów 

europejskich, wymiana 

uczniów, wspólne wycieczki, 

wspólne gotowanie, wspólna 

zabawa; 

nauczyciele 

języków obcych 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

wychowawcy 

wrzesień- 

maj 

 

Rozwijanie umiejętności 

poszanowania godności 

człowieka i jego praw 

wykłady, prelekcje dotyczące 

praw człowieka, 

poszanowania godności; 

nauczyciele historii, 

wos, religii 

grudzień 

 

 

Budowanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw, wartości, 

wpływów oraz postaw 

pogadanki podczas zajęć do 

dyspozycji wychowawcy, 

burza mózgów nt. 

hierarchizacji wartości, 

przyjmowanych postaw przez 

młodzież; 

wychowawcy, 

nauczyciele religii i 

etyki 

styczeń 

 

 

 

luty 

Rozwijanie zdolności do 

samorealizacji, samokontroli 

i panowania nad emocjami 

zajęcia w formie 

warsztatowej nt. „Mocne 

strony i zasoby ucznia" 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

marzec 

 

Kształtowanie postawy 

promowania pokoju 

 

wykłady, prelekcje na temat 

wartości pokoju w życiu ludzi 

i narodów; 

wszyscy 

nauczyciele 

 

kwiecień 

 

 

Rozwijanie aktywności spotkania z dyrektor szkoły, cały rok 
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społecznej opartej na 

obowiązujących 

dokumentach dotyczących 

praw człowieka i rodziny 

przedstawicielami organizacji 

i instytucji działających na 

rzecz człowieka i rodziny; 

wychowawcy 

Wychowanie do czynnego 

uczestnictwa w politycznym, 

społecznym i kulturalnym 

życiu kraju 

 

 

 

 

udział uczniów                                  

w uroczystościach szkolnych 

państwowych i religijnych,                  

w uroczystościach 

organizowanych przez nasze 

miasto, wyjazdy do teatru, 

udział w koncertach, 

wystawach; 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele historii, 

WOS, wiedzy o 

kulturze 

 

 

cały rok 

Kształtowanie potrzeby 

znalezienia autorytetów. 

lekcje wychowawcze na 

temat autorytetów w życiu 

młodych- uczniowie 

wskazują tych, których chcieli 

by naśladować. 

wychowawcy, 

nauczycie języka 

polskiego, religii 

cały rok 

 

 

6d / Sfera 4: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych. 

 

Cel szczegółowy: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz zachowania zdrowia 

wśród uczniów i pracowników szkoły. 

 

Klasa Treści do realizacji 

(szczegółowe zadania) 

Forma zajęć Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

KLASA 

I 

 

 

Rozwijanie postaw 

aprobujących abstynencję                  

i unikanie substancji 

psychoaktywnych w 

wymiarach emocjonalnym 

(pozytywny stosunek do 

abstynencji), poznawczym 

(uzyskiwanie wiedzy na 

temat zagrożeń związanych 

z używaniem substancji 

psychoaktywnych)                           

i behawioralnym 

(nieużywanie substancji 

psychoaktywnych). 

dostarczenie uczniom 

informacji nt. szkodliwości 

stosowania używek, w tym 

również dopalaczy); 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

wrzesień 

 

 

 

organizowanie dla: 

rodziców i uczniów klas 

pierwszych prelekcji nt. 

wpływu substancji 

psychoaktywnych na 

funkcjonowanie człowieka. 

pedagog szkolny, 

pracownicy PPP, 

Komenda 

Powiatowa Policji 

 

listopad 

udzielenie pomocy 

psychoterapeutycznej dla 

młodzieży eksperymentującej 

z używkami (rozmowa 

uczniów ze specjalistami). 

psycholog, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

pracownicy PPP, 

Komenda 

Powiatowa Policji 

cały rok 

współpracowanie z 

instytucjami i poradniami 

specjalistycznymi w zakresie 

diagnozy i konsultacji 

merytorycznej m.in.: 

- kuratorem sądowym, 

- Komendą Powiatową Policji 

w Ciechanowie, 

- Poradnią Psychologiczno-

dyrektor, pedagog , 

wychowawcy, 

psycholog i 

przedstawiciele w/w 

instytucji 

 

cały rok 
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Pedagogiczna w 

Ciechanowie, 

- psychologami i terapeutami. 

zapoznanie uczniów z 

Procedurami postępowania 

nauczycieli i innych 

pracowników Zespołu Szkół 

nr 2 w Ciechanowie w 

sytuacjach zagrożenia 

młodzieży oraz w trudnych 

sytuacjach wychowawczych   

i postępowanie zgodnie z 

nimi w sytuacjach 

problemowych. 

dyrektor, 

wychowawcy 

 

wrzesień-

październik 

 

 diagnozowanie przyczyn 

problemów wychowawczych 

młodzieży; 

pedagog 

 

 

cały rok  

indywidualne rozmowy 

terapeutyczne, wspierające            

i motywujące; 

psycholog cały rok  

Asertywność i samoocena 

młodzieży, umiejętność 

mówienia nie 

Warsztaty dla młodzieży  

"Efektywna komunikacja, jak 

mówić i słuchać", "Jak radzić 

sobie z emocjami 

negatywnymi ,  "Radzenie 

sobie ze stresem" 

Pedagog psycholog 

 

cały rok 

 

Dostrzeganie wyzwań i 

zagrożeń wynikających                 

z pełnienia nowych ról 

społecznych. 

stosowanie zasady „zero 

tolerancji” na wszelkie 

najdrobniejsze przejawy 

naruszania obowiązujących 

norm szkolnych; m.in. 

rozmowy dyscyplinujące z 

uczniami, pomoc 

pedagogiczną, kary zgodnie 

ze Statutem, rozmowy 

prewencyjne przedstawiciela 

policji 

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

cały rok  

 

prowadzenie zajęć 

poświęconych 

odpowiedzialności prawnej 

uczniów we współpracy z 

Komendą Powiatową Policji 

w Ciechanowie; 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

 

I semestr 

 

Poznanie zagrożeń 

cywilizacyjnych oraz 

nabycie umiejętności 

właściwego zachowania się.  

 

przeprowadzanie zajęć: 

poświęconych 

odpowiedzialności prawnej 

uczniów oraz praw 

związanych z przysługującą 

im ochroną; 

oraz dotyczących zagrożeń 

wynikających z korzystania z 

Internetu w trakcie 

Obchodów Dnia 

Bezpiecznego Internetu 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

pracownicy PPP w 

Ciechanowie, 

dyrekcja, 

nauczyciele EDB 

 

 

 
 
 
II semestr 
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przeciwdziałanie skrajnym 

formom niedostosowania 

społecznego młodzieży 

poprzez: 

- podejmowanie działań 

zapobiegających 

niedostosowaniu uczniów 

m.in. wykrywanie 

niekorzystnych zachowań np. 

agresji oraz negatywnych 

czynników wychowawczych 

w środowisku lokalnym 

ucznia 

dyrekcja, pedagog, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

październik

-listopad 

 

 

 

I semestr 

 

Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy w 

sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji. 

zwracanie uwagę na 

przejawy nietolerancji w 

stosunkach międzyludzkich; 

dyrekcja, pedagog, 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

 zorganizowanie dla 

młodzieży we współpracy                 

z uczelniami, PPP w 

Ciechanowie warsztatów 

psychologicznych dla 

uczniów z zakresu zasad 

komunikacji społecznej i 

sposobów rozwiązywania 

konfliktów. 

pedagog, 

psycholog 

 

Uświadomienie zagrożeń 

wynikających z korzystania 

z nowoczesnych technologii 

informacyjnych 

 organizowanie w szkole 

próbnych ewakuacji w 

sytuacji zagrożenia;  

dyrekcja, 

wychowawca, 

nauczyciele 

1-2 razy w 

roku 

 

zapoznanie z sygnałami 

alarmowymi uczniów, 

nauczycieli i pracowników 

szkoły;  

 -współpracę ze Strażą 

Miejską i KPP                                 

w Ciechanowie; 

nauczyciel WDŻ i 

wychowawca 

 

cały rok 

 

Wirtualna rzeczywistość  

– zagrożenia związane z 

nowoczesnymi technologiami 

( uzależnienia od portali 

społecznościowych, gier, 

cyber przemoc). 

pedagog, 

psycholog 

 

cały rok 

 

Utrwalanie umiejętności 

rozpoznawania                                  

i zachowania się w obliczu 

zagrożeń: klęski żywiołowe, 

wypadki, pożary zagrożenia 

terrorystyczne. 

sprawowanie opieki nad 

uczniami w szkole podczas 

zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych (dyżury 

uczniów i nauczycieli); 

pedagog,  

nauczyciele 

informatyki 

 

 

 

cały rok 

korzystanie z identyfikatorów 

szkolnych – system kontroli 

dostępu (urządzenia na kartę 

zbliżeniową); 

pedagog, 

pracownicy PPP 

 

cały rok 

utrwalanie zasad zachowania 

w sytuacjach różnego typu 

pedagog, 

wychowawcy 

cały rok 
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zagrożeń. 

Kształtowanie bezpiecznych 

zachowań w okresie 

zagrożenia 

epidemiologicznego na 

terenie szkoły i poza nią, 

stosownie do wymagań PIS, 

GIS, Ministerstwa Zdrowia i 

MEN 

zajęcia integracyjne. 

- warsztaty i zajęć 

psychoedukacyjne dotyczące 

myślenia twórczego i 

rozwiązywania problemów 

oraz radzenia sobie w 

sytuacjach problemowych; 

dyrekcja, 

nauczyciele i 

pracownicy szkoły, 

 

 

 

w trakcie 

pracy 

zdalnej 

 

szkolenia i warsztaty z 
zakresu komunikacji 
społecznej, pracy w zespole, 
funkcjonowania wśród 
innych, tolerancji wobec 
odmiennych postaw, 
poglądów itp 

wychowawcy  

Prawa i obowiązki ucznia w 

czasie zdalnego nauczania 

zajęcia z zakresu edukacji 

prawnej dla uczniów i 

wychowanków, dotyczących 

m.in.: 

konsekwencji prawnych 

stosowania różnych form 

przemocy; odpowiedzialności 

prawnej osób korzystających 

z Internetu w zakresie 

ochrony praw autorskich, 

danych osobowych, 

wizerunku itp. 

  

włączanie młodzieży w 
pełnienie dyżurów w czasie 
przerw lekcyjnych (uczeń 
współgospodarzem szkoły). 

  

realizacja programów 
rówieśniczych, takich jak: 
pomoc koleżeńska w nauce, 
rówieśniczy doradcy czy 
rówieśniczy mediatorzy; 

  

kształtowanie szacunku do 

środowiska naturalnego 

człowieka – segregacja 

śmieci, odnawialne źródła 

energii. Organizowanie 

działań i akcji 

proekologicznych: 

  

rozmowy podczas zajęć                    

z wychowawcą; 

- pogadanki, ulotki i spotkania 

z pielęgniarką szkolną; 

- stałe przypominanie o 
myciu i dezynfekcji rąk oraz 
utrzymywania dystansu 
społecznego 

  

 rozpoznawanie warunków 

życia i nauki oraz pomoc 

uczniom sprawiającym 

trudności w realizacji procesu 

dydaktyczno-
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wychowawczego w czasie 

zagrożenia 

epidemiologicznego; 

- otoczenie szczególną 
opieką uczniów kl. I w czasie 
pandemii; 

 

 

KLASA 

II 

 

Rozwijanie umiejętności 

psychospołecznych tj. radzenie 

sobie ze stresem, czy 

wykorzystywania elementów 

negocjacji i mediacji w sytuacji 

rozwiązywania konfliktów. 

Stworzenie przyjaznego klimatu 

w szkole, prawidłowych relacji 

uczeń- nauczyciel-rodzic. 

warsztaty i zajęć 

psychoedukacyjne dotyczące 

myślenia twórczego                             

i rozwiązywania problemów 

oraz radzenia sobie w 

sytuacjach problemowych; 

pedagog, 

pracownicy 

PPP 

sem. I 

Pomoc młodzieży w rozwijaniu 

ważnych umiejętności 

psychologicznych                                  

i społecznych,                                  

a w szczególności: 

umiejętności nawiązywania 

kontaktów z ludźmi. 

szkolenia i warsztaty z 

zakresu komunikacji 

społecznej, pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród 

innych, tolerancji wobec 

odmiennych postaw, 

poglądów itp.. 

pedagog, 

pracownicy 

PPP 

sem. II 

Wirtualna rzeczywistość – 
zagrożenia związane z 
nowoczesnymi technologiami     
( uzależnienia od portali 
społecznościowych, gier, 
cyberprzemoc). 

warsztaty i zajęć na temat 

wirtualnej rzeczywistości. 

" Cyberprzemoc w sieci" 

Pedagodzy 
psycholog 
 

cały rok 

Dostarczanie młodzieży 
informacji na temat 
szkodliwości narkotyków 

Prawdy i mity na temat 

miękkich narkotyków 

Pedagodzy 

psycholog 

cały rok 

Pomoc młodzieży w 
zrozumieniu zagrożeń 
wynikających z dostępu do 
dopalaczy 

Zagrożenia wynikające z 

niewiedzy stosowania przez 

młodych ludzi dopalaczy 

Pedagodzy 

psycholog 

cały rok 

Dostarczenie wiedzy z zakresu 

prawa dotyczącego 

postępowania w sprawach 

nieletnich. 

zajęcia z zakresu edukacji 

prawnej dla uczniów i 

wychowanków, dotyczących 

m.in.: 

a) konsekwencji prawnych 

stosowania różnych form 

przemocy;  

b) odpowiedzialności prawnej 

osób korzystających                      

z Internetu w zakresie 

ochrony praw autorskich, 

danych osobowych, 

wizerunku itp. 

wychowawcy cały rok 

Rozwijanie postaw opartych na 

odpowiedzialności za 

dokonywane wybory                             

i postępowanie. 

włączanie młodzieży w 
pełnienie dyżurów w czasie 
przerw lekcyjnych (uczeń 
współgospodarzem szkoły). 

nauczyciele, 

dyrekcja 

cały rok 

organizowanie wsparcia 

psychologa, pedagoga 

psycholog, 

 

cały rok 



 40 

szkolnego, 

inspirowanie uczniów do 

działań wykraczających poza 

program nauczania, 

wymagających 

samodzielności, 

- propagowanie wolontariatu 

pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

szkolny 

animator 

zdrowia, 

wychowawcy 

cały rok 

ścisła współpraca ze 

środowiskiem rodzinnym, 

opiekunami prawnymi 

ucznia, 

cały rok 

współpraca wychowawcy                   

z zespołem nauczycieli 

uczącymi w danej klasie, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały rok 

zagospodarowanie czasu 

wolnego młodzieży, ze 

szczególnym zwróceniem 

uwagi na rozwijanie ich pasji 

i zainteresowań w ramach 

zajęć pozalekcyjnych; 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagog 

w ciągu roku 
szkolnego 

Wzmacnianie norm 
ograniczających zachowania 
ryzykowne oraz korygowanie 
błędnych przekonań na ich 
temat. 

realizacja programów 

rówieśniczych, takich jak: 

pomoc koleżeńska w nauce, 

rówieśniczy doradcy czy 

rówieśniczy mediatorzy; 

wychowawcy, 

pedagog, 

wychowawcy 

internatu, 

nauczyciele 

wg potrzeb 

kształtowanie szacunku do 

środowiska naturalnego 

człowieka – segregacja 

śmieci, odnawialne źródła 

energii. Organizowanie 

działań i akcji 

proekologicznych. 

wszyscy 

uczniowie i 

pracownicy 

szkoły 

wg potrzeb 

Rozwijanie umiejętności 
reagowania w sytuacjach 
kryzysowych, niesienia pomocy 
dotkniętym nimi osobami oraz 
minimalizowania ich 
negatywnych skutków. 

upowszechnienie wśród 

rodziców i uczniów 

materiałów informacyjnych, 

ulotek, broszur nt. środków 

psychoaktywnych 

pedagog 

psycholog, 

 

przeprowadzenie prelekcji 

dla uczniów w ramach godzin 

do dyspozycji wychowawcy 

nt. Zachowania ryzykowne 

młodzieży. 

dyrekcja, 

pedagog, 

przedstawiciele 

w/w instytucji 

 

prowadzenie stałych 

obserwacji uczniów przez 

dyrekcję szkoły. 

wychowawców klas, 

internatu, pedagoga 

szkolnego i udzielanie im                  

w razie potrzeby pomocy 

pozwalającej rozwiązać 

problemy. 

  

konsekwentne 

przestrzeganie norm 

określonych Statutem 
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Szkoły. 

realizowanie rządowego 

programu pomocy uczniom – 

Wyprawka szkolna. 

  

udział w pracach Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

organizowanego przez 

MOPS w Ciechanowie w celu 

udzielenia pomocy rodzinie 

ucznia, u których występuje 

przemoc w rodzinie. 

  

udzielanie porad uczniom i 

ich rodzicom w 

rozwiązywaniu trudności 

powstających na tle 

konfliktów rodzinnych, 

eliminowaniu napięć 

psychicznych. 

  

współpraca z: 

a) kuratorami zawodowymi, 

MOPS, GOPS, PCPR,  

b) koordynatorami 

rodzinnymi i opieki 

zastępczej z PCPR                        

w Ciechanowie  

c) PCPR w Ciechanowie  

  

 

 

 

KLASA  

III i IV 

 

Rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań 

zgodnych ze zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy. Doskonalenie 

umiejętności uczniów 

krytycznego korzystania z 

mass mediów. Doskonalenie 

systemu kształcenia 

zawodowego we współpracy z 

pracodawcami – wdrażanie 

Zintegrowanej Strategii 

Umiejętności 2030  

warsztaty z doradztwa 

zawodowego (w ramach 

współpracy z MCIZ                            

w Ciechanowie), współpraca                       

z pracodawcami 

Pedagog, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

 

I sem.  

 

uwzględnienie w planach 

pracy wychowawcy zadań i 

realizacja na lekcjach 

zagadnień promujących 

aktywny i bezpieczny tryb 

życia, 

Wychowawcy 

 

cały rok 

 

kształtowanie na lekcjach 

wychowawczych umiejętności 

uczniów w zakresie 

prawidłowego funkcjonowania 

w środowisku cyfrowym, w 

szczególności w środowisku 

tzw. nowych mediów, 

Wychowawcy 

 

cały rok 

 

Utrwalanie umiejętności oceny 

konsekwencji podejmowanych 

działań dla siebie i dla innych – 

określanie alternatywnych 

rozwiązań problemu. 

zachęcanie uczniów na 

lekcjach wychowawczych do 

pracy nad własną motywacją 

oraz analizy czynników, które 

ich demotywują; 

wychowawcy 

 

 

 

 

cały rok 

podejmowanie na zajęciach nauczyciele cały rok 
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biologii , przyrody oraz 

godzinach wychowawczych 

tematów z zakresu zachowań 

prozdrowotnych, 

przedmiotów 

przyrodniczych, 

szkolny animator 

zdrowia 

włączenia się w akcje 

promujące zdrowy styl życia 

np. udział młodzieży w 

prelekcjach, prezentacjach 

multimedialne, spotkaniach                

z instytucjami promującymi 

zdrowy styl życia (m.in. 

Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna, PCK). 

szkolny 

animator 

zdrowia, 

nauczyciele 

 

cały rok 

realizacja programów 

profilaktycznych 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

angażowanie młodzieży                   

w organizację rozgrywek 

sportowych. 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego na 

terenie Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie ( w tym zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej) zawiera 

dokument „Wewnątrzszkolne System Doradztwa Zawodowego”.  
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7. Ewaluacja szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego. 

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców                   

i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

 analizę przypadków.  

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. 

Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez 

dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji programu, organizacja 

badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu 

ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny ZS Nr 2 im. A. Mickiewicza uchwala Radą 

Rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

  

 Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Programu. 

 Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, w formie uchwalania 

Programu na bieżący rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego 

Rada Pedagogiczna.  

 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  

 


