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SZKOLNY PROGRAM 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  

IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE  

na rok szkolny 2021/2022 

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, 

ażeby bardziej był, a nie tylko 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.” 

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (02.06.1980 r.)  
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I. Wstęp 

 

                 „Program wychowawczo- profilaktyczny” realizowany w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 

w Staszowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Jest wynikiem koncepcji pracy 

placówki. Istotę działań wychowawczych oraz  profilaktycznych stanowi współpraca całej społeczności szkolnej. Treści „Programu wychowawczo-

profilaktycznego” są spójne ze „Statutem szkoły” i zadaniami wychowawczymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podczas swojej 

pracy nauczyciele uwzględniają zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Opracowują harmonogram działań z zakresu profilaktyki. 

Wychowanie rozumieją jako wspieranie młodych ludzi w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

Rolą szkoły, oprócz funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów, zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym, 

a także wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny poprzez właściwą organizację zajęć edukacyjnych, takich jak- wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia 

z wychowawcą.  Dużą wagę przywiązuje się do tworzenia pozytywnego klimatu szkoły - poczucia bezpieczeństwa, empatii, szacunku, życzliwości. Uwrażliwia 

się na prawdę i dobro. Kształtuje się szlachetne postawy: zaangażowania społecznego, patriotyzmu, odpowiedzialności za środowisko naturalne, dbałości 

o zdrowie. Uczy się podziwu dla historii oraz polskiej kultury i kanonu kultury klasycznej jako dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. Ponadto realizuje się 

zadania z zakresu: promocji zdrowia, ekologii, patriotyzmu, kompetencji zawodowych, roztropnego korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne. Ważnym elementem realizacji „Programu” jest kultywowanie tradycji szkoły.  

          W okresie sytuacji kryzysowej, wywołanej pandemią COVID -19, priorytetem szkoły są działania pomocowe na rzecz wsparcia kondycji fizycznej 

 i psychicznej młodzieży. Szczególną uwagę zwraca się na wykorzystanie skutecznych oraz sprawdzonych programów profilaktycznych - głównie programów 

promocji zdrowia. Upowszechnia się działania podnoszące edukacyjną jakość.  Uwzględnia się zróżnicowane potrzeby rozwojowe uczniów, którym w tym 

trudnym okresie zapewnia się wsparcie psychologiczno- pedagogiczne. Dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić młodzieży dodatkową opiekę i pomoc.   

             „Program wychowawczo- profilaktyczny” został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku 

szkolnym, z uwzględnieniem: 
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 • wyników ewaluacji 

• ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego realizowanego w roku poprzednim 

 • wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych oraz zespołów wychowawczych 

 • koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły  

 • analizy dokumentów szkolnych 

 • diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka 

 • uwag, spostrzeżeń, obserwacji i wniosków nauczycieli, uczniów oraz rodziców 

 

 Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego obejmują: 

 • powszechną znajomość założeń programu - przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły 

 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności we współpracę w realizacji zadań określonych w programie 

 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły - wspierającym działalność wychowawczą i profilaktyczną 

 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu 
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II. Akty prawne 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku  

Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483, z 2001r. Nr 28, poz. 319, z 2006r. Nr 200, poz. 1471,  

z 2009 r. Nr 114, poz. 946) 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. 

4. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.  

(Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526) 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 raz z 2021 r. poz. 4)  

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z2021r. poz. 1082) 

7. Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 r. poz. 1078)  

8. Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2018 r. poz.1679). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 (tekst jednolity Dz. U 

z 2020 r. poz.1449). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604). 

12. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 493 

 ze zmianami). 

13. Statut BSIS w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 

14. Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 
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III. Wizja szkoły 

                       Uczniowie szkoły są wyposażeni w umiejętności sprawnego posługiwania się nowymi technologiami. Zdobywają wiedzę  

i umiejętności z zakresu funkcjonowania na europejskim rynku pracy. Cechuje ich patriotyzm, odpowiedzialność za własne działania, szacunek do drugiego 

człowieka, umiejętność planowania kariery zawodowej oraz znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym. Potrafią radzić sobie w sytuacjach 

kryzysowych. Przejawiają wysoką kulturę osobistą. Charakteryzuje ich empatia, dbałość o środowisko naturalne, szacunek do historii, tradycji i osiągnięć 

demokratycznego państwa polskiego.  

                      Uczniów w dążeniu do pełni rozwoju wspiera wykształcona i tworząca przyjazny klimat kadra pedagogiczna, która stosuje nowoczesne pomoce 

dydaktyczne oraz skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem ich różnorodnych form. Wychowankowie szkoły są kształceni w bardzo dobrych 

warunkach lokalowych. Mają poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

IV. Misja szkoły 

                       Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w nowoczesnej gospodarce rynkowej i kształtuje człowieka wrażliwego, 

odpowiedzialnego, kreatywnego oraz otwartego na wyzwania współczesnego świata. 
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V. Cele polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie  

oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie, 

 m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia 

dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi 

 i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej,  

w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne 
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VI. Sylwetka absolwenta 

     Podstawowe cele i wartości przyjęte do realizacji w "Programie wychowawczo-profilaktycznym BSIS w Zespole Szkół Ekonomicznych  

im. Jana Pawła II w Staszowie" stanowią podstawę dla stworzenia sylwetki absolwenta szkoły – czyli obrazu osoby kończącej szkołę, do którego osiągnięcia 

dążą wspólne oddziaływania rodziców/opiekunów prawnych i pracowników szkoły.  

      Uczeń kończący BSIS w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie posiada następujące cechy ( na podstawie diagnozy: uczniów, 

rodziców, środowiska lokalnego i przedstawicieli grona pedagogicznego) 

 Jest przygotowany merytorycznie do pracy w zawodzie oraz dobrze przygotowany do kolejnego etapu kształcenia ( jeśli na taki się zdecyduje) 

 Jest świadomy swoich umiejętności  

 Ma wiedzę ogólnokształcącą i zawodową  

 Nie jest obojętny wobec negatywnych postaw i poczynań. Udziela pomocy potrzebującym i występuje w obronie pokrzywdzonych. 

 Jest tolerancyjny 

 Wie, w jaki sposób poszukiwać i wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł oraz jak efektywnie posługiwać się technologiami 

informacyjnymi i komunikacyjnymi 

 Umie planować, organizować naukę, przyjmować za nią odpowiedzialność 

 Efektywnie współdziała w zespole, umie budować więzi międzyludzkie, potrafi skutecznie działać na gruncie obowiązujących norm 

 Na drodze rzetelnej pracy dąży do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca 

 w świecie 

 Umie rozpoznawać wartości moralne i je hierarchizować oraz dokonywać odpowiednich wyborów  

 Efektywnie współdziała w zespole, umie budować więzi międzyludzkie 

 Potrafi odnaleźć się na europejskim rynku pracy 
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 Poprawnie komunikuje się w języku obcym 

 Jest przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, zna oraz szanuje historię i kulturę narodową, jest patriotą 

 Jest asertywny 

 Dba o zdrowie własne i innych 
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VII. CELE 

A. Cel ogólny PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  

IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE: 

Podstawowym celem realizacji szkolnego PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II  

W STASZOWIE jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym poprzez organizację 

różnorodnych działań 

B. Cele szczegółowe  

Obszar rozwoju intelektualnego 

Cele szczegółowe: 

 Uczeń potrafi w sposób odpowiedzialny i świadomy wykorzystywać technologię informatyczną, urządzenia cyfrowe, zasoby dostępne  

w: Internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz roztropnie, bezpiecznie i z poszanowaniem praw oraz godności innych użytkowników poruszać 

się w przestrzeni cyfrowej 

 Uczeń posiada umiejętność rozpoznawania własnych predyspozycji i zainteresowań  

 Uczeń jest zmotywowany do udziału w konkursach i quizach przedmiotowych 

 Uczeń dba o swój rozwój intelektualny poprzez rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność 

logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania 

 Uczeń rozwija kompetencje zawodowe 
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Obszar rozwoju społecznego 

Cele szczegółowe 

 Uczeń jest tolerancyjny, szanuje człowieka, bez względu na jego: narodowość, kolor skóry, wyznawaną religię i orientacje seksualną 

 Uczeń nawiązuje i utrzymuje prawidłowe relacje z rówieśnikami 

 Uczeń nie stosuje przemocy i reaguje na jej przejawy 

 Uczeń dba o kulturę osobistą, używa słów i zwrotów grzecznościowych, kulturalnie zachowuje się wobec innych, nie używa wulgaryzmów  

i niestosownego słownictwa 

 Uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych 

 Nauczyciele wspierają uczniów o zwiększonym prawdopodobieństwie wystąpienia zachowań ryzykownych ze względu na sytuację rodzinną, 

środowiskową lub inne uwarunkowania 

  Nauczyciele wspomagają rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych wychowawców. Wychowawcy współpracują z rodzicami  

w zakresie kontroli obowiązku szkolnego  

 Nauczyciele angażują rodziców w życie szkoły 

 Uczeń docenia wartość rodziny 

Obszar rozwoju zdrowotnego 

Cele szczegółowe: 

 Uczeń zna zasady bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią 

 Uczeń zna i przestrzega zasady zdrowego i higienicznego trybu życia 
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 Uczeń jest świadomy zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami od: papierosów, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, napojów 

wysokoenergetycznych i innych 

 Uczeń prezentuje postawę proekologiczną, odpowiedzialnie korzystania z zasobów natury (np. segreguje odpady, oszczędza z wodę  

i energię elektryczną) 

 Uczeń podnosi swoją sprawność fizyczną, aktywnie spędza czas wolny oraz właściwie i zdrowo się odżywia 

 Uczeń dobrze ocenia swoją kondycję psychiczną- ma wsparcie całego środowiska szkoły 

 Uczeń stosuje się do zasad sanitarnych, jest świadomy zagrożeń epidemiologicznych 

Obszar rozwoju emocjonalnego i duchowego 

Cele szczegółowe: 

 Uczeń radzi sobie z własnymi emocjami, potrafi na drodze dialogu rozwiązywać konflikty  

 Uczeń jest empatyczny, prawy i szlachetny 

 Uczeń ma poczucie swojej wartości i godności, potrafi zbudować system i hierarchię wartości 

 Uczeń jest patriotą, zna dorobek kultury i dziedzictwo cywilizacji 
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VIII. Ogólne zadania wychowawczo- profilaktyczne 

 środowiska szkolnego 

Zadania Dyrektora: 

1. Nadzorowanie realizacji programu 

2. Organizowanie spotkań zespołu nauczycielskiego z pedagogiem 

3. Stosowanie nagród i kar statutowych wobec uczniów 

4. Przeprowadzanie prewencyjnych, indywidualnych rozmów z uczniami oraz ich rodzicami 

Zadania nauczyciela wychowawcy: 

1. Motywowanie uczniów do nauki i rozwijania pasji 

2. Prowadzenie lekcji metodami aktywizującymi 

3. Kształtowanie u uczniów: odpowiedzialności, wrażliwości, szlachetności, asertywności, patriotyzmu, otwartości na zmieniającą się rzeczywistość, 

umiejętności racjonalnego korzystania z technologii, kultury osobistej 

4. Kształtowanie u uczniów dumy z polskiej historii i kultury 

5. Krzewienie dziedzictwa kultury, tożsamości narodowej oraz przygotowanie do życia we współczesnym globalnym świecie 

6. Kształtowanie postaw obywatelskich, tolerancji oraz zasad współżycia między ludźmi 

7. Monitorowanie i analizowanie frekwencji oraz wyników w nauce 

8. Informowanie uczniów i rodziców o sposobie, zasadach, formach i terminach usprawiedliwiania nieobecności 
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9. Nagradzanie pochwałą na forum klasy i na spotkaniach z rodzicami uczniów o bardzo dobrej frekwencji 

10. Poznanie przyczyn nieobecności ucznia oraz prowadzenie działań korygujących i prewencyjnych wspólnie z pedagogiem i rodzicami oraz dyrektorem 

11. Zorganizowanie spotkania z rodzicami, w sytuacji problemowej i odnotowanie tego faktu w dzienniku  

12. Przestrzeganie zasad klasyfikacji i wystawiania ocen za zachowanie zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem  

13. Komunikowanie się ze sobą i współdziałanie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów 

14. Kształtowanie postaw obywatelskich, tolerancji oraz zasad współżycia między ludźmi 

15. Propagowanie zasad zdrowego żywienia 

16. Propagowanie zasad dbałości o środowisko naturalne 

17. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 

18. Dbanie o bezpieczeństwo uczniów 

19. Wspieranie rodziców w ich wychowawczej roli 

Zadania pedagoga: 

1. Diagnozowanie sytuacji uczniów (społecznej, intelektualnej, zdrowotnej) 

2. Monitorowanie i analizowanie frekwencji oraz zachowania uczniów 

3. Opracowywanie stosownych dokumentów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji współpracującymi ze szkołą (np. policja, poradnie, stowarzyszenia, itp.) 

5. Organizowanie działań o tematyce profilaktycznej i zdrowotnej 
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6. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów w sytuacji kryzysowej 

7. Prowadzenie działań profilaktycznych i korygujących wśród uczniów 

8. Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami 

9. Przeprowadzanie pogadanek i warsztatów na lekcjach wychowawczych 

10. Wspieranie wychowawców i nauczycieli w działaniach zmierzających do poprawy frekwencji i wyników w nauce 

11. Monitorowanie sytuacji w szkole na korytarzach podczas trwania lekcji oraz przerw  

12. Pedagogizacja rodziców 

13. Opieka nad  Szkolnym Klubem Wolontariusza 

14. Organizacja akcji charytatywnych 

15. Ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego 

 

Zadania rodziców: 

1. Systematyczne współpracowanie ze szkołą 

2. Przestrzeganie zasad i terminów usprawiedliwiania nieobecności zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem 

3. Udział rodziców w pedagogizacji prowadzonej przez pedagoga w zakresie lepszego zrozumienia potrzeb swoich dzieci, właściwej komunikacji między 

nimi i rozwijania ich zainteresowań 

4. Motywowanie dzieci do nauki i rozwijania zainteresowań 
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Zadania uczniów: 

1. Punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia 

2. Bieżące usprawiedliwianie absencji 

3. Przestrzeganie zasad tolerancji, współżycia społecznego, kultury 

4. Realizowanie postaw świadomego patrioty i dobrego Europejczyka jako obywatela świata 

5. Realizowanie zadań i postaw prozdrowotnych na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych 

6. Szanowanie ojczystej historii oraz dorobku i zasobów dziedzictwa narodowego 

7. Przestrzeganie właściwych zasad i postaw w czasie uroczystości o charakterze państwowym i religijnym 

8. Rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień 

9. Szanowanie środowiska naturalnego 

10. Przestrzeganie zasad, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole  
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IX. Harmonogram działań.  

Strategia wychowawczo- profilaktyczna szkoły 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
EFEKTY Formy realizacji Zadanie Termin Odpowiedzialni Podpis / 

potwierdzenie 

realizacji 

Rozwój zdrowotny 

Uczeń stosuje zasady 

zdrowego stylu życia 

Uczeń: 

 poznaje podstawowe 

zasady troski o swoje ciało 

 rozumie potrzebę 

aktywnego spędzania 

wolnego czasu na powietrzu 

 rozwija tężyznę fizyczną i 

doskonali swoje umiejętności 

 uczestniczy w wybranych 

przez siebie formach 

aktywności sportowej  

 poznaje zasady 

profilaktyki i dbania o swoje 

zdrowie 

 zna sposoby radzenia 

sobie ze stresem   

 dba i jest odpowiedzialny 

za zdrowie psychiczne 

i fizyczne własne i innych 

 potrafi okazywać empatię 

 zajęcia z wychowawcą 

 na różnych zajęciach 

lekcyjnych zgodnie 

z programem nauczania 

 podnoszenie sprawności 

fizycznej uczniów na 

zajęciach WF 

 pogadanki na temat 

zdrowego stylu życia na 

zajęciach z WF 

 imprezy sportowe 

szkolne i pozaszkolne 

 spotkania z położną 

 krwiodawstwo 

Promuję zdrowy styl 

życia. 

IX 2021 Anna Andrzejczuk  

Jak radzić sobie ze 

stresem? 

IX 2021 Anna Andrzejczuk  

Czy potrafię być 

empatyczny? 

X 2021 Anna Andrzejczuk  

Jak spędzam czas 

wolny? 

X 2021 Anna Andrzejczuk  

Stres a zdrowie XII 2021 Ewa Wtorek  

Promocja zdrowego 

stylu życia: zasady 

prawidłowego 

odżywiania 

X 2021 Ewa Wtorek  

Profilaktyka zdrowotna: 

dieta, ruch 

i odpoczynek. 

X 2021 Ewa Wtorek  

Zdrowe odżywianie się 

- bulimia, anoreksja 

X 2021 Ewa Wtorek  
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wobec innych i otyłość. 

Mikołajkowy Turniej 

o Puchar Dyrektora 

Szkoły w piłce 

siatkowej dziewcząt 

XII 2021 Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Turniej międzyszkolny 

w tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców 

I 2022 Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Mistrzostwa Szkoły 

w piłce siatkowej 

dziewcząt i chłopców 

II 2022 Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Szkolny turniej 

badmintona dziewcząt 

i chłopców 

III 2022 Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

 

Turniej “Dzikich 

drużyn” w piłce nożnej 

chłopców 

IV 2022 Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

Uczeń przestrzega 

przepisy 

bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią 

Uczeń: 

 zna i stosuje podstawowe 

przepisy bezpieczeństwa 

w szkole i poza nią 

 nabywa umiejętności 

prawidłowego 

reagowania w sytuacjach 

zagrożenia 

 troszczy się 

o bezpieczeństwo swoje 

 organizowanie dyskusji 

 rozmów z ekspertami 

 zajęcia z wychowawcą 

 

 

Jak reagować w 

sytuacjach zagrożenia? 

Rodzaje zagrożeń. 

X 2021 Anna Andrzejczuk  

Internet - wróg czy 

przyjaciel? 

X 2021 Anna Andrzejczuk  

Bezpieczeństwo 

uczniów w środkach 

komunikacji publicznej 

IX 2021 Ewa Wtorek  

Mowa nienawiści i hejt  

internecie 

XI 2021 Ewa Wtorek  
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i innych 

 potrafi świadomie 

korzystać z różnych 

źródeł informacji 

 potrafi wskazać 

pozytywne wzorce 

w mediach 

 uczeń identyfikuje 

zagrożenia płynące 

z Internetu 

 zna przepisy ruchu 

drogowego 

 zna konsekwencje 

nieuczęszczania na 

zajęcia 

Cyberprzemoc- jak 

sobie z nią radzić 

X 2021 Ewa Wtorek  

Uczeń nie stosuje 

przemocy i reaguje na 

jej przejawy, zna 

przejawy zagrożeń 

cywilizacyjnych,  nie 

ulega nałogom 

Uczeń: 

 nabywa umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń 

płynących ze stosowania 

substancji 

psychoaktywnych i nie 

używania ich 

 rozwija poczucie 

odpowiedzialności za 

swoje postępowanie, 

zdrowie i życie 

 rozpoznaje zagrożenia 

cywilizacyjne 

(uzależnienia, sekty, 

subkultury, choroby, 

 współpraca z policją, 

psychologiem, 

organizacja warsztatów 

 zajęcia z wychowawcą 

 spotkania 

z pracownikami 

SANEPIDU, MCK - 

OHP 

Substancje 

psychoaktywne - 

współczesne zagrożenie. 

XI 2021 Anna Andrzejczuk  

Zagrożenia 

cywilizacyjne - 

uzależnienia, subkultury 

młodzieżowe. 

XI 2021 Anna Andrzejczuk  

Sposoby rozwiązywania 

konfliktów. 
XI 2021 Anna Andrzejczuk  

Jestem odpowiedzialny 

za siebie i innych. 

XI 2021 Anna Andrzejczuk  

Mechanizmy 

uzależnień. 

VI 2022 Anna Andrzejczuk  

Odpowiedzialność IX 2021 Ewa Wtorek  
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manipulacje polityczno – 

gospodarcze m.in. 

rasizm 

 zna konsekwencje 

negatywnych zachowań 

wobec innych 

 potrafi rozwiązywać 

konflikty 

prawna i cywilna za 

własne słowa i czyny. 

Agresja słowna- jak 

sobie z nią radzić? 

XI 2021 Ewa Wtorek  

Mechanizm uzależnień I 2022 Ewa Wtorek  

Substancje 

uzależniające 

I 2022 Ewa Wtorek  

Przyczyny i skutki 

spożywania alkoholu 

II 2022 Ewa Wtorek  

Warsztaty “Stop 

przemocy” 

X-XII 2021 Katarzyna Anioł 

Anna Łabęcka 

 

Warsztaty w zakresie 

uzależnień (alkohol, 

narkotyki, papierosy, 

dopalacze) 

 

cały rok Pielęgniarka 

szkolna 

Katarzyna Anioł 

 

Uczeń reprezentuje 

postawę 

proekologiczną 

Uczeń: 

 zna i przestrzega zasady 

ochrony środowiska 

naturalnego 

 czuje się odpowiedzialny 

za środowisko naturalne 

 nabywa przekonanie 

o konieczności 

harmonijnego 

współistnienia człowiek 

– środowisk- gospodarka 

 zajęcia z wychowawcą 

 warsztaty 

Czy chronię swoje 

środowisko naturalne? 

XII 2021 Anna Andrzejczuk  

Ekologia- moda czy 

konieczność? 

V 2022 Ewa Wtorek  

Jak dbam o środowisko 

naturalne 

V 2022 Ewa Wtorek  

Szkoła przyjazna 

planecie. Co możemy 

zrobić dla niej razem? 

VI 2022 Ewa Wtorek  

Warsztaty X 2021 Katarzyna Anioł  
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„Gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi” 

Anna Łabęcka 

Uczeń ma wsparcie 

psychologiczno- 

pedagogiczne w sytuacji 

kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID – 19  

Uczeń: 

 wie do kogo lub gdzie 

może się zwrócić 

w przypadku zarażenia 

 ma opiekę sychologiczno- 

pedagogiczną 

 konsultacje pedagoga 

 spotkanie ze szkolnym 

pedagogiem 

Sposoby pomocy 

w sytuacjach zagrożenia 

COVID – 19. 

I 2022 Anna Andrzejczuk  

Gdzie szukać pomocy 

w sytuacji kryzysowej 

VI 2022 Ewa Wtorek  

Kierowanie uczniów 

i rodziców w sytuacjach 

kryzysowych 

Cały rok 

szkolny 

Pedagog  

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
EFEKTY Formy realizacji Zadanie Termin Odpowiedzialni Podpis / 

potwierdzenie 

realizacji 

Rozwój intelektualny 

Uczeń rozwinął swoje 

możliwości, uzdolnienia 

i zainteresowania – 

szczególnie w zakresie 

edukacji matematycznej, 

przyrodniczej 

i informatycznej 

Uczeń: 

 Uczeń jest kreatywny, 

samodzielny i 

innowacyjny 

 rozwija swoje 

umiejętności i 

zainteresowania 

 odkrywa własne 

uzdolnienia i możliwości 

 uświadamia sobie własną 

indywidualność 

i odmienność 

• przygotowanie 

uczniów do 

konkursów, turniejów  

• wszystkie zajęcia 

edukacyjne 

• udział w spotkaniach 

i warsztatach 

prowadzonych przez 

MCK - OHP i innych 

specjalistów 

• organizowanie 

uroczystości 

szkolnych i religijnych 

Mój system wartości - 

jak do kształtować? 

I 2022 Anna Andrzejczuk  

Akcja czytelnicza 

“Mikołajkowe czytanie” 

XII 2021 Sylwia Rożek 

Marzena Cepil 

 

Konkurs plastyczny 

“Wymyśl hasło 

promujące książkę” 

II 2022 Sylwia Rożęk 

Marzena Cepil  

 

XI Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia 

31.10.2021 Ewa Wtorek 

Justyna Walasek 

 

Wykorzystanie obliczeń 

matematycznych w 

zadaniach z życia 

Cały rok 

szkolny 

Ewa Wtorek 

Justyna Walasek 
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 samodoskonali się 

w wybranych przez siebie 

kierunkach 

 poznaje otaczający go 

świat 

 rozwija pozytywny 

własny system wartości 

 potrafi zaakceptować 

odmienność innych i nie 

kieruje się stereotypami  

 dokonuje własnej 

autoprezentacji 

i prezentacji własnego 

stanowiska 

 rozwiązuje konflikty 

z zastosowaniem metod 

negocjacji i mediacji 

• Oglądanie filmów, 

sztuk teatralnych, 

wystaw 

• dbałość o estetyczny 

wygląd pracowni 

• prowadzenie edukacji 

czytelniczej (2 akcje 

propagujące 

czytelnictwo) 

• indywidualizacja 

pracy z uczniem 

(zdolnym i słabym; 

IPET) 

• zajęcia z wychowawcą   

codziennego (zadania 

branżowe) 

Realizacja IPET-ów Cały rok 

szkolny 

Ewa Wtorek  

Diagnoza klas I Wrzesień Justyna Walasek  

Uczeń roztropnie 

korzysta w procesie 

kształcenia z narzędzi i 

zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia 

wykorzystujących 

technologie 

informacyjno-

komunikacyjne 

 

 uczeń zna zasady higieny 

pracy 

 uczeń wie, jakie mogą być 

negatywne skutki 

niewłaściwego korzystania 

z technologii informacyjno- 

komunikacyjnej 

• zajęcia z informatyki 

• zajęcia z wychowawcą 

Czy właściwie 

korzystam z technologii 

informacyjno – 

komunikacyjnych? 

II 2022 Anna Andrzejczuk  

Zagrożenia i 

uzależnienia 

komputerowe 

II 2022 Ewa Wtorek  

Dzien Bezpiecznego 

Internetu  

II 2022 Ewa Wtorek  

Uczeń rozwija swoje  samodoskonali się • zajęcia ze szkolnym Planuję swoją ścieżkę 

kariery zawodowej. 

II 2022 Anna Andrzejczuk  
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umiejętności 

zawodowe 

w wybranych przez siebie 

kierunkach 

 uczeń planuje ścieżkę 

kariery zawodowej 

 uczeń rozwija swoje 

zawodowe pasje 

pedagogiem 

• Warsztaty z doradcą 

zawodowym 

• praktyka zawodowa 

• zajęcia z wychowawcą 

Kształcenie zawodowe 

wobec rynku pracy 

III 2022 Ewa Wtorek  

Praca- obowiązek czy 

przyjemność 

IV 2022 Ewa Wtorek  

Przygotowanie do 

aktywności na ryku 

pracy 

 

 

 

 

 

V 2022 Barbara Darowska  

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
EFEKTY Formy realizacji Zadanie Termin Odpowiedzialni Podpis / 

potwierdzenie 

realizacji 

Rozwój emocjonalny i duchowy 

Uczeń jest 

empatyczny 

Uczeń: 

 rozwija sprawność 

i samodzielność życiową 

 potrafi słuchać innych 

 rozumie pojęcia: uczucia 

pozytywne, negatywne, 

emocje 

 nabywa umiejętność 

samooceny 

 zna i ocenia reakcje 

własne i innych 

 jest świadomy własnego 

sposobu reagowania w 

• diagnoza możliwości 

i potrzeb ucznia (np. 

ankiety, wywiady, 

obserwacje) 

• nawiązywanie 

kontaktów 

interpersonalnych na 

zajęciach 

z wychowawcą 

• nauka rozwiązywania 

sytuacji 

problemowych,  

• kształtowanie postaw 

asertywnych w ramach 

Czy jestem asertywny? II 2022 Anna Andrzejczuk  

Jaki jestem? Czy znam 

swój charakter? 

II 2022 Anna Andrzejczuk  

Mój temperament – 

rodzaje temperamentów. 

III 2022 Anna Andrzejczuk  

Moje sukcesy IV 2022 Ewa Wtorek  

Jak podnieść własną 

wartość? 

IV 2022 Ewa Wtorek  

Indywidualność - 

podstawa tworzenia 

siebie 

IV 2022 Ewa Wtorek  
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różnych sytuacjach 

 buduje obraz własnej 

osoby  

 zna swoje prawa 

i obowiązki  

 jest krytyczny wobec 

siebie i innych 

różnorodnych zajęć 

• zajęcia z wychowawcą  

Uczeń radzi sobie z 

emocjami 

Uczeń: 

 rozwija umiejętność 

komunikacji 

 okazuje własne uczucia 

i emocje 

 Radzi sobie ze stresem 

 uczy się opanowywania 

własnych emocji (umie 

radzić sobie ze stresem) 

 tworzy właściwe relacje 

z otoczeniem 

 dostrzega i rozumie 

związki z innymi ludźmi, 

zna granice własnych 

możliwości 

 działa na rzecz innych 

 kreatywnie myśli 

i rozwiązuje problemy 

• prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych 

• spotkania 

z pedagogiem 

szkolnym, 

psychologami ze -

Specjalistycznej 

Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej 

i innymi specjalistami 

(zajęcia na temat 

pokonywania stresu, 

asertywności, 

twórczego myślenia 

itp.) 

• zajęcia z wychowawcą  

Czy umiem radzić sobie 

z emocjami? 

III 2022 Anna Andrzejczuk  

Sztuka odmawiania. VI 2022 Anna Andrzejczuk  

Rozpoznawanie emocji 

i radzenie sobie z nimi. 

IV 2022 Ewa Wtorek  

Pozytywne nastawienie 

drogą do sukcesu. 

V 2022 Ewa Wtorek  

Uczeń ma poczucie 

swojej wartości i 

godności, potrafi 

 Uczeń: 

 poznaje sylwetkę patrona 

szkoły 

• zajęcia z historii, 

języku polskim, 

językach obcych, 

Konkurs z okazji 

patrona szkoły 

 

Październik 

2021 

 

Ks. Karol Klecha 
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zbudować system i 

hierarchię wartości  

 rozumie pojęcia wartość 

i godność 

 bierze odpowiedzialność 

za swoje wybory, własną 

naukę i rozwój 

 posługuje się własnym 

systemem wartości 

 świadomie dokonuje 

wyborów 

 poszerza wiedzę na temat 

innych kultur 

i wykorzystuje ją 

w praktyce 

 nie używa wulgaryzmów 

 zna zasady savoir – vivre 

• zajęcia z wychowawcą 

• w rozmowach 

nauczyciela z uczniem 

• podczas uroczystości 

poświęconych Janowi 

Pawłowi II 

• omawianie regulaminu 

zachowywania się 

ucznia w szkole,  

praktycznej nauce 

zawodu, kursach, 

• organizowanie 

dyskusji w związku 

z rozwiązywaniem 

problemów 

społecznych 

Poznajemy sylwetkę 

patrona szkoły. 

III 2022 Anna Andrzejczuk  

Nauczanie Jana Pawła II 

– patrona naszej szkoły 

III 2022 Anna Andrzejczuk  

Podstawowe zasady 

savoir – vivre’u. 

IV 2022 Anna Andrzejczuk  

Savoir- vivre w życiu 

codziennym i 

zawodowym 

V 2022 Milena Kiliańska  

Być patriotą , czyli... X 2021 Ewa Wtorek  

Patron i tradycje naszej 

szkoly 

X 2021 Ewa Wtorek  

Uczeń zna dorobek 

kultury, tradycji, 

obyczajów 

narodowych i 

regionalnych, jest 

patriotą 

Uczeń: 

 poznaje tradycje rodzinne, 

religijne, szkolne 

 poznaje symbole 

narodowe i swojego 

miasta 

 poznaje tradycje 

narodowe oraz 

najważniejsze święta 

państwowe 

 poznaje wybrane miejsca 

kultury regionu 

 poznaje historię państwa 

polskiego i swojego 

• zajęcia z historii, języka 

polskiego 

• zajęcia z wychowawcą 

• kultywowanie tradycji, 

obyczajów bliższego 

i dalszego środowiska 

• udział 

w uroczystościach 

szkolnych, 

narodowych 

i religijnych 

• przygotowywanie 

uroczystości 

szkolnych, 

narodowych 

„Przerwa z pieśnią 

patriotyczną”- szkolne 

obchody Narodowego 

Święta Niepodległości 
 

XI 2021 Joanna Łukaszek  

„Historia w logistyce?”- 

elementy historii środków 

transportu 

II 2022 Joanna Łukaszek 

Katarzyna Anioł 

 

 

Powstania narodowe 

w historii, malarstwie 

i literaturze - prezentacja 

III 2022 Joanna Łukaszek 

Milena Kiliańska 

 

 

Narodowy Dzień Pamięci 

“Żołnierzy Wyklętych” 
III 2022 Joanna Łukaszek 

 

 

Kwiecień Miesiącem 

Pamięci Narodowej- 
IV 2022 Joanna Łukaszek  
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regionu (zna bohaterów 

narodowych, 

najważniejsze miasta 

i zabytki Polski oraz 

regionu) 

 aktywnie uczestniczy 

w uroczystościach 

rodzinnych, szkolnych 

i środowiskowych 

 wykorzystuje treści 

programowe 

poszczególnych 

przedmiotów 

 do prezentowania tradycji 

narodowych 

 poszerza wiadomości 

o historii i tradycjach 

swojego regionu i państwa 

 szanuje tradycje rodzinne, 

regionalne i narodowe 

 świadomie uczestniczy we 

wszystkich 

uroczystościach 

 rozumie potrzebę 

kultywowania 

i przekazywania tradycji 

rodzinnych, regionalnych 

i narodowych 

 jest wrażliwy na piękno, 

przygotowuje się do 

i religijnych 

• organizowanie 

w klasach świąt: 

szkolne spotkanie 

opłatkowe, 

walentynki, mikołajki, 

Dzień Chłopaka, 

Dzień Kobiet, itp. 

• pogadanki i obchody 

świąt religijnych 

 

pogadanka 
 

  

Święto Chrztu Polski – 

konkurs na plakat   
IV 2022 Joanna Łukaszek 

 

 

Święto Konstytucji 3 Maja V 2022 Joanna Łukaszek 

 

 

Lekcje historii Cały rok Joanna Łukaszek 

 

 

XXXII Olimpiada 

teologii katolickiej 

 

Listopad 

2021 

 

Ks. Karol Klecha 

 

 

Zaduszki nauczycielskie 

 

Listopad 

2021 

 

Ks. Karol Klecha 

 

 

Jasełka szkolne 

 

Grudzień 

2021 

 

Ks. Karol Klecha 

 

 

XXVI Ogólnopolski 

konkurs wiedzy 

biblijnej 

 

Marzec 2022 

 

Ks. Karol Klecha 

 

 

Pielgrzymka 

maturzystów do 

Częstochowy 

 

07 kwiecień 

2022 

 

Ks. Karol Klecha 
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świadomego odbioru 

sztuki 

 

Rekolekcje 

Wielkopostne 

 

Marzec/Kwie

cień 2022 

 

Ks. Karol Klecha 

 

 

Lekcje religii Cały rok Ks. Karol Klecha 

 

 

Lekcje języka polskiego Cały rok Anna Andrzejczuk  

Wielkanoc – tradycje i 

zwyczaje świąteczne. 

IV 2022 Anna Andrzejczuk  

Uczeń zna dorobek 

kultury -  dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy. 

Poznaje polską kulturę, 

w tym osiągnięcia 

duchowe i materialne. 

• jest wrażliwy na piękno, 

przygotowuje się do 

świadomego odbioru 

sztuki 

• zna dorobek europejskiej  

kultury 

• zna i ceni osiągnięcia 

materialne i duchowe 

polskiej kultury 

 

• szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym 

względzie m.in. 

wycieczek edukacyjnych 

• zajęcia z historii, języka 

polskiego 

Wycieczka historyczna 

 

 

X 2021-V 

2022 

Joanna Łukaszek 

Anna Łabęcka 

Wychowawcy klas 

BSIS 

 

Lekcje historii Cały rok Joanna Łukaszek 

 

 

Lekcje języka polskiego Cały rok Anna Andrzejczuk  

Czy jestem wrażliwy na 

piękno i sztukę? 

IV 2022 Anna Andrzejczuk  

Lekcje języka polskiego Cały rok Milena Kiliańska  

Uczeń ceni prawdę i 

dobro.  

• jest prawdomówny  

• potrafi odróżnić dobre 

czyny od złych 

• stara się nie krzywdzić 

nikogo 

• Zajęcia z wychowawcą 

• Lekcje religii 

 

Czy cenię prawdę 

i dobro? 

IV 2022 Anna Andrzejczuk  

Czym jest dla mnie 

szlachetność i dobro 

 

 

 

 

II 2022 Ewa Wtorek  
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CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
EFEKTY Formy realizacji Zadanie Termin Odpowiedzialni Podpis / 

potwierdzenie 

realizacji 

Rozwój społeczny 

Uczeń 

charakteryzuje się 

postawą 

prospołeczną, wie 

czym jest 

samorządność 

Uczeń: 

 rozwija poczucie 

przynależności do klasy 

i szkoły 

 rozwija poczucie 

tożsamości narodowej 

 integruje się z zespołem 

klasowym 

 nabywa umiejętność 

współpracy koleżeńskiej 

 zna i stosuje zasady 

współżycia w szkole 

 dokonuje oceny własnych 

zachowań, podejmuje próby 

wyciągania wniosków 

 rozumie pojęcia: 

koleżeństwo, tolerancja, 

przyjaźń, współpraca, Pomoc 

 rozróżnia dobre i złe 

postawy 

 zachowuje się 

tolerancyjnie, dostrzega 

potrzeby innych 

 rozróżnia zachowania 

uległe, agresywne 

 integrowanie zespołu 

klasowego 

 wdrażanie uczniów do 

samodzielności poprzez 

demokratyczny wybór 

samorządu 

uczniowskiego 

i samorządów 

klasowych 

 stosowanie 

aktywizujących metod 

i form pracy (burza 

mózgów, drzewko decy-

zyjne, itp.) 

 ustalenie 

wewnątrzklasowych 

zasad postępowania 

 zapoznanie 

z dokumentami 

dotyczącymi 

obowiązków i praw 

ucznia 

 udział 

w ogólnoszkolnych 

akcjach integrujących 

społeczność uczniowską 

Zapoznanie ze Statutem 

i WSO. 

IX 2021 Anna Andrzejczuk  

Jak sobie radzić ze 

złością, gniewem 

i agresją? 

V 2022 Anna Andrzejczuk  

Przemoc w szkole – jak 

sobie z nią radzić? 

VI 2022 Anna Andrzejczuk  

Wybór samorządu 

klasowego. 

IX 2021 Ewa Wtorek  

Inny nie znaczy gorszy XI 2021 Ewa Wtorek  
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i asertywne 

 jest odpowiedzialny za 

powierzone zadania 

 potrafi komunikować się 

z rówieśnikami 

 inicjowanie działań na 

rzecz szkoły, klasy, 

środowiska lokalnego 

 

Wychowawcy 

dobrze współpracują 

z rodzicami 

• Rodzic poznaje 

dokumentacje szkolna, 

• wspiera działania 

dydaktyczne 

i wychowawcze szkoły 

• uczestniczy 

w pedagogizacji  

 wybór Rady 

Oddziałowej i Rady 

Rodziców 

 organizacja spotkań 

z rodzicami 

 angażowane rodziców 

w życie szkoły, 

 udział w spotkaniach 

z pedagogiem  

i psychologiem oraz 

innymi specjalistami 

Wybór Rady 

Oddziałowej i Rady 

Rodziców 

IX 2021 Anna Andrzejczuk  

Spotkanie z rodzicami IX 2021 Anna Andrzejczuk  

Spotkanie z rodzicami IX 2021 Ewa Wtorek  

Wybór Rady Rodziców 

i Rady Oddziałowej 

IX 2021 Ewa Wtorek  

Konsultacje z 

kuratorami sądowymi 

i społecznymi, 

mającymi kuratelę nad 

uczniami ZSE 

Cały rok 

szkolny 

Pedagog  

Kierowanie uczniów 

i rodziców w sytuacjach 

kryzysowych 

Cały rok 

szkolny 

Pedagog  

Uczeń docenia wartość i 

siłę rodziny 

 

 

• zna historię swojej 

najbliższej rodziny 

• szanuje wartości rodzinne  

• -potrafi unikać konfliktów 

międzypokoleniowych 

• troszczy się o swoją 

rodzinę 

• rodzice uczniów są 

zadowoleni ze 

 zajęcia wdż 

 zajęcia z wychowawcą 

 spotkania z pedagogiem 

Rola i znaczenie 

rodziny w rozwoju 

człowieka. 

V 2022 Anna Andrzejczuk  

Czy znam i cenię swoją 

rodzinę? 

V 2022 Anna Andrzejczuk  

Ja i moja rodzina II 2022 Ewa Wtorek  
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Obszar rozwoju zdrowotnego – działania wynikające z bieżących potrzeb szkoły: 

 

Zadanie Termin Odpowiedzialni Podpis/potwierdzenie realizacji 

    

wspomagania ich roli 

przez szkołę  

Uczeń charakteryzuje się 

szlachetnością i 

zaangażowaniem 

społecznym 

• angażuje się w akcje 

społeczne 

• bierze udział w akcjach 

charytatywnych 

 zajęcia z wychowawcą 

 spotkania ze szkolnym 

pedagogiem 

Czy rozumiem potrzebę 

akcji charytatywnych? 

V 2022 Anna Andrzejczuk  

Wolontariat XII 2021 Ewa Wtorek  
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Obszar rozwoju zdrowotnego – działania wynikające z bieżących potrzeb szkoły: 

 

Zadanie Termin Odpowiedzialni Podpis/potwierdzenie realizacji 
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Obszar rozwoju emocjonalnego i duchowego – działania wynikające z bieżących potrzeb szkoły: 

 

Zadanie Termin Odpowiedzialni Podpis/potwierdzenie realizacji 
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Obszar rozwoju intelektualnego – działania wynikające z bieżących potrzeb szkoły: 

 

Zadanie Termin Odpowiedzialni Podpis/potwierdzenie realizacji 
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Obszar rozwoju społecznego – działania wynikające z bieżących potrzeb szkoły: 

 

Zadanie Termin Odpowiedzialni Podpis/potwierdzenie realizacji 
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HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PRACĘ SZKOŁY  

W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Termin realizacji Plan działania Osoby odpowiedzialne Realizacja 

Wrzesień  2021 Spotkania z policjantem  

„Bezpieczna droga do szkoły” 

Komenda Powiatowa Policji 
w Staszowie 

Wychowawcy klas I 

 

 

Październik–Grudzień 2021 

Warsztaty „Stop przemocy” 

 

Pracownik OPS  

 

Katarzyna Anioł 

Anna Łabęcka 

 

Październik 2021 r.– Czerwiec 2022 Warsztaty „Stres przed egzaminami – 

sposoby radzenia sobie ze stresem 

przedegzaminacyjnym” 

PPPP w Staszowie 

Pedagog szkolny 

Katarzyna Anioł 

Anna Łabęcka 

 

Cały rok  Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień 

(nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki) 

Pielęgniarka szkolna 

Katarzyna Anioł 
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Październik - Listopad 2021 Zajęcia integracyjne „Poznaj siebie”  PPPP w Staszowie 

Katarzyna Anioł, 

 Anna Łabęcka 

 

 Październik 2021 Warsztaty „Gospodarowanie odpadami 

komunalnymi” 

ZGOK w Rzędowie 

Katarzyna Anioł 

Anna Łabęcka 

 

1 marca 2022 Światowy dzień walki z otyłością  Pielęgniarka szkolna  

M. Stemplewska 

 

8  luty 2022 r. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) Komenda Powiatowa Policji 
w Staszowie 

G. Flesik 

Nauczyciele uczący 

informatyki 

SU 

 

 

Luty - Marzec 2022 

 

„Tydzień Profilaktyki”: 

Zajęcia warsztatowe  na temat: zdrowego 

odżywiania, uzależnień, e-papierosów, wizerunku 

w sieci, cyberprzemocy, przemocy, 

rozwiązywania konfliktów, profilaktyki zdrowia. 

 Katarzyna Anioł 
 Milena  Kiliańska 
 Anna Łabęcka 

i inni nauczyciele zgodnie  

z harmonogramem  

Samorząd Uczniowski  
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Publiczna Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Staszowie, 

Pedagog szkolny 

Zespół Kuratorskiej Służby 

Sądowej Sądu Rejonowego 

w Staszowie, 

Komenda Powiatową Policji 

w Staszowie, 

Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczną w 

Staszowie, 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Staszowie, 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Staszowie, 

Marzec 2022r. Spotkanie z podróżnikiem Grupa podróżników  

,,Trzask” 

Tomasz Brudek 

Nauczyciele geografii 

 

Maj 2022 r. Udział w Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Staszowski Ośrodek Kultury 

Pedagog szkolny 
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Cały rok 

Zajęcia dotyczące przygotowania  

do świadomego macierzyństwa i 

rodzicielstwa. 

Pielęgniarka szkolna 

Pracownicy służby zdrowia 

 

Badania przesiewowe uczniów Pielęgniarka szkolna  

Udział w programie „Szkoła Promująca 

Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki 

 z Rakiem” Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii 

Pracownicy 

Świętokrzyskiego Centrum 

Onkologii 

K. Szewczyk 

 

 

cały rok, wg potrzeb 

Kierowanie uczniów w sytuacjach kryzysowych 

 

Publiczna Poradnia 

Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Staszowie 

Pedagog szkolny 

 

Cały rok, wg potrzeb Interwencja w sytuacjach kryzysowych Komenda Powiatowa Policji 

w Staszowie 

Pedagog szkolny 

 

Cały rok Kierowanie uczniów i rodziców w sytuacjach 

kryzysowych 

- uczestniczenie w posiedzeniach dotyczących 

rodzin zastępczych uczniów 

Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Pedagog szkolny 

 

 

Cały rok 

Konsultacje z kuratorami sądowymi 

 i społecznymi, mającymi kuratelę nad uczniami 

ZSE  

Sąd Rodzinny 

Pedagog szkolny 
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Cały rok Kierowanie uczniów i rodziców w sytuacjach 

kryzysowych 

Świętokrzyskie Centrum 

Profilaktyki i Edukacji  

w Kielcach 

Pedagog szkolny 

 

Cały rok Kierowanie uczniów i rodziców w sytuacjach 

kryzysowych 

Centrum Psychoterapii 

PROMEDIC w Staszowie 

Pedagog szkolny 

 

Cały rok Realizacja projektów: 

 

1. ,,Podstępne WZW” 

 

2. ,, Znamię! Znam je?”. 

 

3. ,, ARS czyli jak dbać o miłość?” 

Powiatowa Stacja Sanitarno 

– Epidemiologiczna 

 w Staszowie 

Maria Jońca, Małgorzata 

M. Piątkowska -

Zalewska  

Wojciech Misiak, 

Mateusz Franus 

Iwona Burzyńska 

 

Cały rok Promocja idei wolontariatu Stowarzyszenie PRO 

CIVITAS 

Pedagog szkolny 

 

Cały rok Uczestniczenie w akcjach organizowanych dla 

stypendystów 

 Stowarzyszenie ,,Aktywni 

Korab” 
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 Pedagog szkolny 

Cały rok Warsztaty „Wizerunek w sieci” Fundacja „Pasjodzielnia” 

Anna Łabęcka 

 

Cały rok Warsztaty „Zintegrowany System Kwalifikacji” Powiatowy Doradca 

Zawodowy 

Anna Łabęcka 

 

 

 

Realizacja zadań po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną spoczywa na wszystkich nauczycielach i pracownikach administracji i obsługi szkoły, 

przy współpracy z instytucjami działających na rzecz dzieci i rodziny wraz z ekspertami wśród rodziców. 

Zespół ds. wychowawczo-profilaktycznych zakłada możliwość modyfikacji zadań zaplanowany do realizacji w roku 2021/2022 zgodnie 

z pojawiającymi się w szkole potrzebami. 
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PROPOZYCJE TEMATÓW  ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ W  ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

TEMAT 
KLASA 

TECHNIKUM 

KLASA 

SZKOŁA 
BRANŻOWA I ZSZ 

TERMIN 
REALIZACJI 

POTWIERDZENIE REALIZACJI 

Tworzymy grupę - zajęcia integracyjne I I IX  

Zapoznanie z regulaminami i przepisami obowiązującymi w 
szkole 

I - IV I - III IX  

Wybór Samorządu klasowego I - IV I - III IX  

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19 I - IV I - III IX  

Odpowiedzialność prawna i cywilna za własne słowa i czyny I-IV I - III IX  

Zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach I-IV I - III IX  

Czytam więc jestem, czyli dlaczego warto czytać książki I-IV I - III IX  

Promocja zdrowego stylu życia: zasady prawidłowego 
odżywiania się, sport i aktywny wypoczynek 

I-IV I - III X  

Zdrowy styl życia – moda czy potrzeba? IV I - III X  

Profilaktyka zdrowotna: dieta, ruch, odpoczynek I - IV I-III X  

Jak dbam o swoje zdrowie? I - IV I - III X  

Zdrowe odżywianie się – bulimia, anoreksja, otyłość. I - IV II - III X  

Aktywność fizyczna czyli o potrzebie ruchu I - IV I - III X  



 
 

42 

Być patriotą – czyli... I- IV I - III XI  

Patron i tradycje naszej szkoły I I XI  

Patriotyzm dawniej i dziś I - IV II - III XI  

Złość, agresja, przemoc czyli jak radzić sobie ze złymi 
emocjami. 

I - IV I - III XI  

Inny nie znaczy gorszy – tolerancja a dyskryminacja. I - IV I - III XI  

Czy jestem asertywny? – sztuka mówienia NIE. I- IV I - III XI  

Wagary przyczyną słabych wyników w nauce I-IV I-III XI  

Niewłaściwe zachowania w grupie i sposoby zapobiegania 

im(obmawianie, wyśmiewanie, donosicielstwo) 
I-IV I-III XII  

Agresja słowna- jak sobie z nią radzić? I-IV I - III XII  

Sposoby radzenia sobie ze stresem I-IV I - III XII  

Zagrożenia cywilizacyjne- cyberprzemoc I- I - IV I - III XII  

Mowa nienawiści i hejt w Internecie I-IV I - III XII  

Stalking, hejting, cyberprzemoc- jak sobie z nimi radzić I - IV I - III XII  

Siecioholizm I -IV I - III XII  

Niebezpieczne nałogi – nikotyna, alkohol, narkotyki I - IV I- III I  

Mechanizm uzależnień I - IV I - III I  

Substancje uzależniające I - IV I - III I  
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Tylko słabi gracze biorą dopalacze! I-IV I - III I  

Przyczyny i skutki spożywania alkoholu I-IV I - III I  

Rodzina w życiu człowieka I-IV I - III II  

Jaka powinna być szczęśliwa rodzina? I-IV I - III II  

Czym dla mnie są szlachetność i prawda? I - IV I - III II  

Kształcenie zawodowe wobec rynku pracy I - IV I - III II  

Kariera czy rodzina? I - IV I - III II  

Rola autorytetów we współczesnym świecie I - IV I - III II  

Wpływ emocji na podejmowane decyzje. I - IV I - III II  

Moje plany życiowe. Czyli co chcę robić w przyszłości? I - IV I - III III  

Życzliwość i szacunek – podstawowy wymóg kultury osobistej I - IV I - III III  

Depresja – jak sobie z nią radzić? I - IV I - III III  

Zapobieganie samobójstwom wśród młodzieży I - IV III III  

Stres przedmaturalny IV - III  

Żyjemy wśród ludzi niepełnosprawnych. I - IV III III  

Kultura bycia czyli SAVOIR VIVRE na co dzień I - IV I - III III  

Indywidualność – postawa tworzenia siebie. I - IV I - III IV  
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Jak podnieść własną wartość – w wielu rzeczach jestem dobry I - IV I - III IV  

Moje sukcesy I - IV I - III IV  

Praca – obowiązek czy przyjemność? I - IV I - III IV  

Rozpoznawanie emocji i panowanie nad nimi I - IV I - III IV  

Sukces – porażka. Czynniki motywujące do działania I - IV I - III IV  

Życie z pasją – jak żyć ciekawie? I - III II - III V  

Rozbudzanie wśród młodzieży potrzeby z korzystania dóbr 
kultury (teatr, opera, muzeum) 

I-IV I-III V  

Pozytywne nastawienie – drogą do sukcesu I - III I - III V  

Ekologia, moda czy konieczność? 

 

I - III I - III V  

Jak dbam o środowisko naturalne? I - III I - III V  

Szkoła przyjazna planecie. Co możemy zrobić dla niej razem? I-III I - III V  

Jak aktywnie uczestniczyć w ochronie przyrody? I - III I-III VI  

Rodzaje aktywnego wypoczynku I - III I - III VI  

Konflikty pokoleniowe I-III I-III VI  

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych? I - III I-III VI  

Znam siebie – lubię siebie I-III I-III VI  

Bezpieczne wakacje I - III I - III VI  
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X. Tryb postępowania w sytuacjach trudnych 

        „Program wychowawczo- profilaktyczny BSIS w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie” obejmuje swoim zakresem, działania zapobiegające 

powstawaniu sytuacji trudnych i kryzysowych. Opracowane procedury mają na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niewłaściwych zachowań, a także zwiększenie 

bezpieczeństwa życia w szkole oraz ułatwienie i ujednolicenie postępowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczniów.  

Cele procedur  

• usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych  

• wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych)  

• zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań profilaktycznych  

• wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia  
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SPIS SYTUACJI TRUDNYCH WYCHOWAWCZO  

ORAZ 

ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU 

  

1. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI PODEJRZANYMI O ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM COVID-19 ORAZ DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWLA II W STASZOWIE. 

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESJI SŁOWNEJ UCZNIA  

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE  

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA  

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – OFIARY CZYNU KARALNEGO  

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA WZGLĘDEM SIEBIE LUB INNYCH  

8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD 

WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB INNYCH SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH 

9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU LICZNYCH NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH NIEOBECNOŚCI UCZNIA  

10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ JEST W POSIADANIU SUBSTANCJI 

PRZYPOMINAJĄCEJ NARKOTYK  

11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYGNALIZOWANYCH MYŚLI SUICYDALNYCH LUB PRÓBY SAMOBÓJCZEJ  

12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO NAUCZYCIELOWI I INNYM PRACOWNIKOM SZKOŁY 

KORZYSTAJACYM Z UPRAWNIEŃ FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO  

13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ORAZ INNYCH 

ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DŻWIĘKU I OBRAZU W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  

14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ USKARŻA SIĘ NA ZŁE SAMOPOCZUCIE W CZASIE POBYTU NA TERENIE SZKOŁY  

15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO  

16. PROCEDURA REAGOWANIA NA EPIZOD PSYCHOTYCZNY UCZNIA  
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17. PROCEDURA KONTAKTU Z MEDIAMI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ  

18. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY  

19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO  

20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU FAŁSZERSTWA DOKONANEGO PRZEZ UCZNIA 

21. PROCEDURA USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ POSTĘPOWANIA 

POWYPADKOWEGO 

 

1. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

I. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę powyżej 38 st. C ): 

1. Wyznaczony pracownik szkoły/ pielęgniarka szkolna bezzwłocznie odizolowuje do wyznaczonego pomieszczenia – część korytarza przy sali gimnastycznej. 

2. Wyznaczony pracownik szkoły/ pielęgniarka szkolna bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę, i rękawiczki, pozostaje z dzieckiem 

utrzymując min. 2 m odległości. 

3. Wyznaczony pracownik szkoły/ pielęgniarka szkolna telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor lub osoba go zastępująca zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Staszowie o podejrzeniu zakażenia COVID-19,  

w razie złego stanu dzwoni na 999 lub 112. 

5. Sekretariat szkoły/ wychowawca klasy bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji i konieczności odbioru dziecka. 

6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić Policję. 

7. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go jest myte, a powierzchnie dotykowe  

są dezynfekowane. 

8. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z klasy i informuje  

o zaistniałej sytuacji. 

9. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta  

i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł). 
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10. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie 

11. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

12. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie podejmują decyzję odnośnie 

dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

13. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała  

w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

 w Staszowie celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

II. Pracownik 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W miarę możliwości nie należy angażować pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka w zajęcia dodatkowe (np.: w dyżury międzylekcyjne). 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go 

od pracy. 

4. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi  

i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia. 

5. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować  

się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, 

tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje korzystanie z sal do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik. 

8. Należy ustalić listę osób w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, osoby te mają zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
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9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się pisemnie do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Staszowie i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji 

poleceń przez nią wydawanych 

12. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. Informacja o potrzebnych telefonach na wypadek wystąpienia 

zachorowania: Infolinia 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

 

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI PODEJRZANYMI O ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM COVID-19 ORAZ DZIAŁAŃ 

ZAPOBIEGAWCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWLA II W STASZOWIE 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w przypadku zagrożenia wystąpienia na terenie placówki koronawirusa COVID-19 informuje 

uczniów, rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników placówki z wykorzystaniem: 

• strony internetowej placówki, 

• dziennika elektronicznego, 

• poczty elektronicznej, 

oraz przez umieszczenie ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie placówki. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie zobowiązuje wszystkich nauczycieli do przestrzegania obowiązujących podczas zagrożenia 

koronawirusem zasad postępowania oraz do rozmów z uczniami na temat podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk  

z użyciem ciepłej wody i mydła oraz kultury kaszlu i kichania, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny . 

3. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w czasie zagrożenia wystąpienia na terenie placówki koronawirusa COVID-19 nie wyraża zgody 

na organizację: 

• wyjść uczniów poza teren szkoły, 

• wycieczek wyjazdowych, 

• imprez na terenie placówki, w tym zawodów sportowych. 
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4. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w czasie zagrożenia wystąpienia na terenie placówki koronawirusa COVID-19 nie wyraża zgody na wyjazdy służbowe 

pracowników na terenie oraz poza granice kraju. 

5. Uczniowie z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi objawami chorobowymi powinni być zbadani przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do zdrowia 

zostać pod opieką w domu. 

6. W przypadkach przysłania do szkoły dziecka z opisanymi objawami pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły mają prawo wezwać rodziców, żeby odebrali 

ucznia ze szkoły. 

7. Każdy pracownik Zespołu Szkół Ekonomicznych, który zauważy u ucznia , pracownika lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły objawy wskazujące na możliwość 

zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły. 

8. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane. 

9. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

10. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

11. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

12. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce. 

13. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 

lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

14. Jeśli u pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni, lub miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną 

koronawirusem( kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym), przebywał jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono 

pacjentów zakażonych koronawirusem. Zaobserwowano objawy ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem wówczas 

dyrektor szkoły wszczyna postępowanie zgodnie z procedurami 

Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc 

spowodowane koronawirusem zw. COVID-19, praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID-19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID-

19dowolnym środkiem transportu 

Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne): wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar 

genomu wirusa. 

Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów: dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test), 

niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2. 
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15. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor 

sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 

16. W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, · a po podjęciu przez 

organ tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów dzieci. 

17. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego inspektora sanitarnego. 

18. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych informuje uczniów, rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników placówki o ustąpieniu zagrożenia zakażenia 

koronawirusem, które wystąpiło na terenie placówki z wykorzystaniem: 

• strony internetowej placówki, 

• dziennika elektronicznego, 

• poczty elektronicznej, 

oraz przez umieszczenie ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie placówki. 

 

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESJI SŁOWNEJ UCZNIA  

 

I. Działania na wypadek zaistnienia przypadku agresji słownej ucznia:  

1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły będący świadkiem agresji słownej zobowiązany jest do natychmiastowej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn. należy:  

- zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną - wyjaśnić z uczniem jego zachowanie  

- zgłosić fakt do wychowawcy bądź pedagoga szkolnego  

- zanotować zaistniałe zdarzenie w e-dzienniku, w „Uwagach o uczniach” 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę o charakterze rozpoznawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zachowaniu agresywnym celem ustalenia przyczyn 

– konfrontacja zdarzenia  

3. Wychowawca informuje uczniów o konsekwencjach zachowania agresywnego, zgodnych ze „Statutem szkoły” 

4. Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.  Fakt rozmowy z rodzicem wychowawca odnotowuje w e-dzienniku  
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5. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się nasilenia przejawów agresji słownej ucznia- wychowawca informuje  

o tym fakcie szkolnego pedagoga, który przeprowadza z uczniem rozmowę, a w przypadku braku poprawy ucznia informuje o całej sytuacji wicedyrektora szkoły do 

spraw wychowawczych.  

6. Wicedyrektor do spraw wychowawczych zwołuje zespół wychowawczy (składający się z nauczycieli uczących danego ucznia), który przeprowadza rozmowę 

 z uczniem w obecności rodziców, kuratora (jeśli ma go uczeń), pedagoga szkolnego. Zespół Wychowawczy wypracowuje kontrakt  

z uczniem.  

7. W przypadku dalszego braku poprawy zachowania ucznia, wychowawca i szkolny pedagog informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, który podejmuje działania 

dyscyplinujące ucznia - zgodnie ze „Statutem szkoły”  

8. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników szkoły, dyrektor zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie  

z procedurą postępowania w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.  

 

 

II. Działania naprawcze:  

1. Współpraca pomiędzy rodzicami, wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem szkolnym – monitoring zachowania ucznia po interwencji zgodnej  

z procedurą.  

 

4.PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE  

  

I. Działania na wypadek zaistnienia przypadku ucznia sprawiającego trudności wychowawcze:  

1. Nauczyciel – wychowawca na początku roku szkolnego diagnozuje sytuację szkolną i rodzinną uczniów  

2. Nauczyciel przy wsparciu pedagoga szkolnego podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia  

3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i jednocześnie zobowiązuje rodzica do systematycznej współpracy.   

4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem, wychowawca zwraca się o pomoc do szkolnego pedagoga 

5. W przypadku utrzymywania się problemów wychowawczych, pedagog szkolny wraz z wychowawcą informuje o tym fakcie wicedyrektora szkoły do spraw 

wychowawczych. Wicedyrektor szkoły zwołuje zespół składający się z nauczycieli uczących danego ucznia, który wspólnie wypracowuje działania naprawcze.  
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6. Zespół wychowawczy opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia. Plan powinien uwzględniać zadania i zobowiązania do realizacji dla ucznia 

 i jego rodziców  

7. Pedagog szkolny i wychowawca informują rodziców o miejscach, w których można otrzymać specjalistyczną pomoc, np. polecają przeprowadzenie badań ucznia w 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia 

8. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań ucznia (którego postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych) w poradni, nauczyciel postępuje zgodnie 

 z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym 

9. Na najbliższym spotkaniu Rady Pedagogicznej wychowawca szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia dotychczasowe 

działania oraz stan faktyczny na dany dzień  

  

II. Działania naprawcze:  

1. Współpraca pomiędzy wychowawcą , dyrektorem, pedagogiem szkolnym i rodzicem – monitoring zachowania ucznia po interwencji zgodnej  

z procedurą.  

  

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA  

I. Postępowanie wobec ucznia, sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:  

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem powyższego działania ucznia, jest zobowiązany do:  

1. Powiadomienie o tym incydencie szkolnego pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora szkoły  

2. Zabezpieczenia ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa 

3. Współpracy z wychowawcą klasy w ustaleniu okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia  

  

Wychowawca klasy i szkolny pedagog jest zobowiązany do:  

1. Powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych sprawcy  

2. Ustalenia okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia  

3. Wychowawca klasy sporządza notatkę  

4. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową 
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Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:  

1. Niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku, gdy sprawa ma znamiona czynu zabronionego (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły 

 i jego tożsamość nie jest nikomu znana  

2. Nadzoru przebiegu dochodzenia na terenie szkoły  

  

II. Działania naprawcze:  

1. Po wystąpieniu zdarzenia, jeżeli jest to możliwe, zespół wychowawczy określa dalszy sposób postępowania. 

 

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – OFIARY CZYNU KARALNEGO I PRZESTĘPSTWA Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który 

stał się ofiarą czynu karalnego/ przestępstwa:  

Nauczyciel, który był świadkiem zdarzenia karalnego/ przestępstwa bądź otrzymał informacje o takim fakcie, jest zobowiązany do:  

1. Udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej (w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń) bądź zapewnienia jej udzielenia - poprzez wezwanie pielęgniarki lub 

zadzwonienie pod nr 112 

2. Niezwłocznego powiadomienia wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły  

  

Wychowawca klasy:  

1. Powiadamia rodziców ucznia, pozostaje z uczniem do czasu przybycia rodziców/opiekunów prawnych  

2. Wraz z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności zdarzenia  

3. Wpisuje uwagę lub naganę uczniowi odpowiedzialnemu za zdarzenie (w e-dzienniku „Uwagi o uczniach”)  

4. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową ze zdarzenia  

  

Dyrektor szkoły:  

1. Zawiadamia służby ratunkowe w przypadku, kiedy istnieje konieczność udzielenia profesjonalnej pomocy   
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2. Sprawuje nadzór lub wyznacza osoby odpowiedzialne za wyjaśnienie zdarzenia 

  

7.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA WZGLĘDEM SIEBIE LUB INNYCH  

  

I. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów, jest zobowiązany do:  

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację poprzez:  

a) odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy,  

b) wezwanie, w razie potrzeby, do pomocy innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę   

c) udzielenie pomocy ofierze agresji i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom  

2. Jeżeli to możliwe, ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje 

wychowawcę i szkolnego pedagoga  

3. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu. Zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem  

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę lub naganę wpisaną przez wychowawcę  klasy (do e- dziennika w „Uwagach  

o uczniach”). Wychowawca klasy stosuje kary zgodnie ze „Statutem szkoły”  

5. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły:  

a) przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego  

b) na prośbę wychowawcy rozmowę przeprowadza pedagog szkolny (w obecności rodziców), analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając 

rodzicom w doborze metod wychowawczych  

c) pedagog szkolny sporządza notatkę z rozmowy z uczniem i rodzicem, którą podpisuje zarówno uczeń jaki i rodzic  

6. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca wskazuje rodzicom potrzebę 

przeprowadzenia specjalistycznych badań psychologicznych (celem otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia ucznia)  

7. W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia bądź nagminnie przejawiającego zachowania agresywne- poinformowani zostają 

rodzice ucznia oraz policja  (w celu podjęcia interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły)  
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8. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem 

 i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację życiową ucznia agresywnego i prośbą o interwencję  

  

 

8.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY 

POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW LUB INNYCH SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH  

I. Działania na wypadek podejrzeń nauczyciela co do ucznia, którego zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających:  

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających:  

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani 

zdrowie  

3. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego przybycia do szkoły 

4. Wzywa pielęgniarkę szkolną w celu ewentualnie udzielenia pomocy medycznej  

5. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.  

6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji 

7. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji policji 

  

II. Działania naprawcze:  

1. Pomoc szkolnego pedagoga - kontakt z instytucjami państwowymi lub społecznymi przeciwdziałającymi uzależnieniom  

2. Diagnoza wsparcia ucznia przez rodzinę, bliskich, znajomych  

3. Współpraca z instytucjami, np. MONAR i innymi poradniami uzależnień  
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9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU LICZNYCH NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH NIEOBECNOŚCI UCZNIA   

 

1. W przypadku utrzymującej się nieobecności ucznia bez powiadomienia szkoły przez rodziców (tydzień) wychowawca telefonicznie informuje rodziców 

o nieobecności ucznia w szkole  

2. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z rodzicem lub rodzic nie stawił się na umówione spotkanie z wychowawcą- zostaje wysłane pisemne zawiadomienia o absencji 

ucznia (listem poleconym przez sekretariat szkoły) z prośbą o kontakt rodzica ze szkołą  

3. W przypadku dalszego unikania kontaktu ze strony rodziców/opiekunów prawnych wychowawca klasy informuje dyrektora szkoły  

 

10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ JEST W POSIADANIU SUBSTANCJI 

PRZYPOMINAJĄCEJ NARKOTYK 

I. Działania na wypadek zaistnienia sytuacji.  

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, itp.) ma prawo poprosić, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma 

prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji w obecności rodzica.  

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia wychowawcę, dyrektora szkoły oraz rodziców / opiekunów ucznia.   

3. Rodzice mają obowiązek natychmiastowego stawiennictwa 

4. O zdarzeniu zostaje poinformowany pedagog szkolny, który uczestniczy czynnie w podejmowanych działaniach, z których to działań sporządza notatkę służbową 

5. Dalsze czynności wyjaśniające prowadzi policja.  

6. Szkoła podejmuje ostateczne decyzje dotyczące sprawy po przeprowadzeniu dochodzenia i otrzymaniu wyjaśnień od policji.  
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11. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYGNALIZOWANIA MYŚLI SUICYDALNYCH LUB PRÓBY SAMOBÓJCZEJ UCZNIA  

  

I. Działania na wypadek zaistnienia próby samobójczej:  

1. Pracownik szkoły będący świadkiem zamachu samobójczego na terenie szkoły jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwania służb 

ratunkowych, poinformowania szkolnej pielęgniarki, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/ opiekunów prawnych ucznia 

2. Wyznaczony pracownik szkoły zabezpiecza miejsca zdarzenia, zapewnia opiekę uczniowi  

3. Dyrektor szkoły powołuje niezwłocznie zespół wychowawczy ( złożony z nauczycieli uczących ucznia), który podejmuje następujące działania:  

a) analiza zaistniałej sytuacji  

b) nawiązanie kontaktu z poszkodowanym lub jego rodziną (ustalenie stanu zdrowia dziecka)  

c) zapewnienie wsparcia psychologicznego uczniowi oraz jego rodzinie  

d) powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, nawiązanie współpracy ze specjalistycznymi instytucjami, np. z Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej w Kielcach 

e)  bieżące monitowanie sytuacji  

II. Działania naprawcze:  

1. Dokonanie oceny ryzyka ponowienia próby samobójczej przez ucznia  

2. Kontakt z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w celu ustalenia strategii działań  

3. Organizacja wsparcia dla ucznia  

4. Rozmowy pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicami celem wypracowania sposobu pomocy  

  

12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO NAUCZYCIELOWI I INNYM PRACOWNIKOM SZKOŁY 

KORZYSTAJACYCH Z UPRAWNIEŃ FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO  

 

Zgodnie z przepisami „Kodeksu karnego”, za przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym należy uznać:  

- art. 222 - naruszenie nietykalności osobistej  

- art. 223 - czynną napaść wspólnie z innymi osobami lub z użyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu bądź środka obezwładniającego  
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- art. 224 - stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności 

służbowej - art. 226 - znieważenie funkcjonariusza publicznego  

  

I. Procedura postępowania w przypadku przestępstwa przeciwko nauczycielowi    

1. Jeżeli w stosunku do nauczyciela uczeń, rodzic lub inna osoba używa obelżywych wyzwisk, grożenia, opluwania, przyczepiania karteczek z obraźliwymi tekstami, 

rzucania przedmiotami, stosuje agresję fizyczną lub psychiczną, itp. to:  

a) nauczyciel o zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora szkoły, opisuje zaistniałe  okoliczności 

b) w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia dyrektor szkoły zawiadamia policję  

c) dyrektor szkoły o wydarzeniu informuje rodziców/prawnych opiekunów  

d) o zaistniałym zdarzeniu wychowawca/nauczyciel informuje pedagoga, który czynnie włącza się w tok postępowania 

e) pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodzica 

f) pedagog sporządza notatkę z zaistniałego zdarzenia 

  

  

 

13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ORAZ INNYCH 

ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DŹWIĘKU I OBRAZU W CZASIE LEKCJI I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  

 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych.  

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu (bez pozwolenia 

nauczyciela)  

2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon lub inny elektroniczny nośnik dźwięku i obrazu  

3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) sprzęt wymieniony wyżej może być używany  

4. Nagrywanie dźwięku lub obrazu za pomocą sprzętu elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej  
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I. Działania na wypadek nieprzestrzegania przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu  

w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych:  

1. Po stwierdzeniu naruszenia zasad przez ucznia nauczyciel nakazuje wyłączenie aparatu.  

2. Wychowawca klasy wobec ucznia, który naruszył obowiązujące w szkole zasady dotyczące korzystania z telefonów i innych elektronicznych nośników dźwięku 

i obrazu stosuje kary zgodne ze „Statutem szkoły” 

3. W nagłych przypadkach, w czasie trwania lekcji, rodzic /opiekun prawny może skontaktować się z uczniem- dzwoniąc do sekretariatu szkoły  

 

 

14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ USKARŻA SIĘ NA ZŁE SAMOPOCZUCIE W CZASIE POBYTU NA TERENIE 

SZKOŁY  

  

I. Postępowanie nauczyciela w przypadku złego samopoczucia ucznia  

1. Nauczyciel po uzyskaniu informacji od ucznia dotyczących jego stanu zdrowia podejmuje następujące czynności:  

a) w nagłych wypadkach natychmiast kontaktuje ucznia ze szkolną pielęgniarką poprzez innego pracownika szkoły lub przewodniczącego klasy  

b) w innych przypadkach zaprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej podczas przerwy  

c) jeśli stan zdrowia ucznia jest zły, nauczyciel lub pielęgniarka informują o tym fakcie wicedyrektora lub dyrektora szkoły  

2. Wychowawca/ nauczyciel/ pedagog/ pielęgniarka/ wicedyrektor/ dyrektor zawiadamia rodziców lub opiekunów o złym samopoczuciu dziecka i konieczności odebrania go 

ze szkoły  

3. Wychowawca lub wyznaczona przez niego osoba (np. pielęgniarka szkolna, pedagog) sprawuje opiekę nad uczniem do czasu przybycia rodziców.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły 

 

15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO  

I. Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych.  

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.  

Zainteresowania i uwagi wymagają:  



 
 

61 

- rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób  

- pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.  

- osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku  

 

 

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CZASIE ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO.  

1. Uczeń, który zauważył podejrzanie zachowujące się osoby lub przedmioty pozostawione bez opieki oraz przypuszcza, że może to być próba ataku terrorystycznego, 

natychmiast informuje nauczyciela lub innego pracownika szkoły  

2. Nauczyciel, który uzyskał informację o możliwości ataku terrorystycznego informuje dyrektora szkoły lub wicedyrektora  

3. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrekcję szkoły  

4. Dyrektor szkoły zarządza ewakuację uczniów i pracowników zgodnie z procedurami ewakuacji obowiązującymi w ZSE 

5. Po przybyciu policji na miejsce, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją  

6. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów  

7. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne policji 

 

 

 

16. PROCEDURA REAGOWANIA NA EPIZOD PSYCHOTYCZNY UCZNIA  

  

I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA EPIZOD PSYCHOTYCZNY UCZNIA  

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia pozostaje w kontakcie z uczniem, nie pozostawia ucznia samego.  

2. Nauczyciel w czasie kontaktu z dzieckiem reaguje spokojnie 

3. Nauczyciel próbuje jak najszybciej przeprowadzić ucznia w bezpieczne miejsce (gabinet pielęgniarki, sekretariat lub gabinet pedagoga szkolnego)  

4. Nauczyciel o zaistniałej sytuacji jak najszybciej informuje wychowawcę, pedagoga i wicedyrektora szkoły lub dyrektora  
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5. Wicedyrektor/dyrektor/nauczyciel/wychowawca/pedagog lub wskazana przez niego osoba natychmiast zawiadamia pogotowie ratunkowe  

6. Wicedyrektor/dyrektor/nauczyciel/wychowawca/pedagog informuje rodziców o zdarzeniu i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły  

  

II. DZIAŁANIA NAPRAWCZE  

1. Jeżeli uczeń wraca do szkoły po leczeniu szpitalnym (dłuższej nieobecności), należy przygotować klasę do odpowiedniego zachowania się. Zaplanować tematyczne 

zajęcia edukacyjne, spotkanie z pedagogiem lub innym specjalistą  

2. Jeżeli uczeń nie wyraża chęci na informowanie klasy o chorobie, nie podejmować działań (patrz pkt.1)  

  

17. PROCEDURA KONTAKTU Z MEDIAMI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ  

  

1. Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej odbywa się w formie oficjalnych komunikatów   

2. Tylko dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się z mediami, przekazuje niezbędne informacje  

3. Pozostali pracownicy szkoły nie udzielają informacji o kryzysie, nie wyrażają swoich opinii publicznie do czasu oficjalnego zakończenia sprawy 

4. Należy wyznaczyć miejsce, w którym będą udzielane informacje dotyczące zdarzenia 

5. Na zapytania ze strony mediów należy odpowiadać natychmiast, przekazując jedynie pewne informacje, unikając domysłów na temat prawdopodobnych przyczyn 

sytuacji kryzysowej  

 

 

18. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY  

  

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, zniszczenie, pozostawienie bez nadzoru nauczyciela lub innego pracownika szkoły przedmiotów wartościowych 

(np.: telefon, torba,  plecak, zegarek).  Przedmioty wartościowe uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność 

  

I. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły jest świadkiem kradzieży lub został poinformowany przez uczniów o dokonaniu kradzieży przez innego ucznia na 

terenie szkoły, jest zobowiązany do podjęcia następujących działań:  
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1. Niezwłocznie powiadomić o kradzieży wychowawcę/pedagoga szkolnego/ dyrektora szkoły.Pedagog o zdarzeniu powiadamia dyrektora szkoły 

2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia  

3. Wskazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub szkolnemu pedagogowi  

4. W przypadku ustalenia sprawcy nakłonić go do zwrotu skradzionej rzeczy, powiadomić dyrekcję szkoły i rodziców ucznia 

5. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia  

II. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody  

III. Dyrektor szkoły, po przyjęciu zawiadomienia i wyjaśnień od nauczyciela lub innego pracownika szkoły o kradzieży, informuje odpowiednie służby 

IV. Uczeń, za swoje postępowanie, zostaje ukarany zgodnie ze „Statutem szkoły”  

 

19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO  

  

1. W sytuacji dostrzeżenia jakiejkolwiek usterki lub zniszczenia mienia szkolnego, każdy uczeń zobowiązany jest zgłosić szkodę nauczycielowi dyżurującemu, 

wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły  

2. Uczeń, który zniszczył lub uszkodził mienie szkolne, niezależnie od okoliczności, jest zobowiązany zgłosić ten fakt dyżurującemu nauczycielowi, wychowawcy lub 

innemu pracownikowi szkoły  

3. Uczeń będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego, ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły. 

4. Nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest podjąć stosowne interwencje wobec sprawcy zniszczenia mienia 

5. W razie potrzeby zabezpieczenia lub naprawy zniszczonego mienia, nauczyciel dyżurujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym wychowawcę klasy/ 

wicedyrektora szkoły/ pedagoga szkolnego  

6. Nauczyciel dyżurujący lub każdy inny pracownik szkoły, który został poinformowany o fakcie niszczenia lub zniszczenia mienia szkolnego ma obowiązek jak 

najszybciej powiadomić o tym wychowawcę sprawcy zniszczenia/ pedagoga szkolnego  

7. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniem rozmowę na temat zaistniałej sytuacji, ustala przebieg i okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych innych uczestników  

8.  Wychowawca podejmuje decyzję o konieczności i sposobie ukarania sprawcy  

9. Pedagog szkolny w porozumieniu z pracownikiem administracji ocenia straty i szkody materialne  
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10. Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia, który dokonał zniszczenia mienia szkolnego, o zdarzeniu i jego konsekwencjach (wychowawczych, w tym 

prawnych i finansowych)  

11. Wychowawca ustala z uczniem i rodzicami sposób i termin naprawienia wyrządzonych szkód  

12. Rodzice i uczeń zobowiązują się do podjęcia pracy nad eliminacją podobnych szkodliwych zachowań  

13. Procedura ta nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia mienia prywatnego, za którego posiadanie przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności  

14. W przypadku, gdy trudno ustalić, kto dokonał zniszczeń, dyrektor szkoły informuje uczniów klasy, w której może być sprawca, o konieczności jego ujawnienia.  

 

20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU FAŁSZERSTWA DOKONANEGO PRZEZ UCZNIA   

  

- przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców  

- podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich, podkładanie prac innych uczniów jako własnych  

- inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce itp.)  

- fałszowanie legitymacji szkolnej  

- fałszowanie podpisu nauczyciela na zwolnieniu wyjścia z lekcji 

 

1. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania:  

- wychowawca klasy  

- nauczyciel przedmiotu  

- pedagog szkolny  

- wicedyrektor i dyrektor  

2. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:  

- świadek zdarzenia (osoba zgłaszająca) zabezpiecza dowody fałszerstwa (jeśli istnieje taka możliwość), powiadamia o sytuacji wychowawcę klasy  

- wychowawca klasy powiadamia pedagoga i rodziców ucznia 

- wychowawca ustala termin spotkania z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa  

- wychowawca informuje rodziców i ucznia o konsekwencjach zdarzenia (prawnych i szkolnych) 
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3.W przypadku podrobienia dokumentu szkolnego (np. oficjalne dokumenty szkoły) szkoła przekazuje informację na policję 

 

 

21. PROCEDURA USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ POSTĘPOWANIA 

POWYPADKOWEGO  

I. W sprawie  ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków uczniowskich i pracowniczych dyrektor szkoły powołuje  zespół powypadkowy w składzie:  

a) przewodniczący – inspektor ds. BHP   

b) członek – społeczny inspektor pracy   

II. Postępowanie pracownika szkoły w czasie zaistnienia wypadku  

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pomocy 

przedmedycznej oraz sprowadzając pomoc (pogotowie ratunkowe, pielęgniarkę szkolną)  

2. Pracownik szkoły, który przyjął informację o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wypadku do czasu ustalenia 

okoliczności i przyczyn w sposób wykluczający:  

- dopuszczenie do miejsca osób niepowołanych   

- zmiany położenia przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwolą odtworzyć jego okoliczności 

3.W sytuacji innego wypadku zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny na podstawie rozmów przeprowadzonych z poszkodowanym  

i świadkami wypadku 

4.Każdy wypadek, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie  

lub na obowiązującym druku. Obowiązek zgłoszenia dotyczy rodziców, opiekunów prawnych, pracowników szkoły.  

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym należy niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły  

6. Dyrektor informuje o wypadku:  

- rodziców poszkodowanego (prawnych opiekunów)  

- szkolnego inspektora ds. BHP, społecznego inspektora pracy  

- o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym – także prokuratora i kuratora oświaty  

6. Zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny wypadku, a w szczególności:  
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- dokonuje oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego urządzeń oraz bada warunki wykonywania pracy/nauki i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ 

 na powstanie wypadku 

- prowadzi rozmowę z poszkodowanym (o ile stan zdrowia na to pozwala), świadkami wypadku  

7.Przedstawiciel ustawowy poszkodowanego/rodzic ucznia, poszkodowany pracownik ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych  

w protokole powypadkowym wg obowiązujących przepisów, o czym zespół powypadkowy jest zobowiązany pouczyć pracownika i ucznia (rodzica lub opiekuna 

prawnego).  
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XI. Zasady ewaluacji „PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO BSIS  

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE” 

Ewaluacja polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności 

programu wychowawczo- profilaktycznego. 

 

Strategia ewaluacyjna 

1. Identyfikacja celu ewaluacji 

2. Określenie strategii ewaluacyjnej 

3. Określenie sposobu opracowania i wykorzystania wyników ewaluacji 

 

Cel ewaluacji „Programu” w roku szkolnym 2021/2022: 

Ewaluacja procesu 

Sprawdzenie ( analiza) form realizacji i terminów przeprowadzania zaplanowanych działań przez konkretne osoby 

Grupa badawcza: Nauczyciele ( losowo wybrani), losowo wybrani uczniowie klas: II e, III d, III i 

Realizatorzy ewaluacji: pedagog szkolny, szkolny zespół ewaluacyjny, wychowawcy klas, nauczyciele  
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ZESPÓŁ  EWALUACYJNY 

Lp. Obszar ewaluacji/ Zadanie Odpowiedzialni  Metody ewaluacyjne Uwagi 

1. Nadzór nad ewaluacją 1. E. Juda  

2. Ewaluacja obszaru intelektualnego 1. S. Rożek 

2. B. Prasałek 

3.I. Burzyńska 

 

ankieta, obserwacja, 

wywiad, rozmowy, 

grupy fokusowe, analiza 

dokumentacji, metody 

papier/ołówek (inne niż 

ankieta) 

1. Zadania zespołu 

ewaluacyjnego: 

przeprowadzenie badań 

ewaluacyjnych (dobór 

metod i narzędzi, dobór 

grupy badawczej), 

opracowanie 

sprawozdania  

i przygotowanie wniosków 

oraz rekomendacji- 

propozycji zmian lub 

korekt; dołączenie do 

sprawozdań ankiet, 

notatek, wykresów, analiz 

itp. 

 

3. Ewaluacja obszaru społecznego 1.A. Bojarska 

2.E. Krzystanek 

3.M.Piątkowska-

Zalewska 

 

4. Ewaluacja obszaru zdrowotnego 1. K. Poniewierska 

2.M. Jońca 

3. A. Andrzejczuk 
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5. Ewaluacja obszaru duchowego  

i emocjonalnego 

 

1. J. Walasek 

2.Ks. K. Klecha 

3.K. Okarska 

2.Dobór metod i narzędzi 

jest zadaniem każdego 

zespołu ewaluacyjnego  

3.Zespół ewaluacyjny 

może dokonać zmian  

oraz korekt wskaźników  

i pytań  

6. Przygotowanie raportu końcowego 1. E. Wtorek  

2. A. Łabęcka 

 

 

Źródła informacji ewaluacyjnych 

 dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog szkolny, pielęgniarka, niepedagogiczni pracownicy szkoły, opiekunowie praktyk zawodowych, lokalni 

pracodawcy, rodzice, specjaliści spoza szkoły, reprezentanci instytucji współpracujących ze szkołą, szkolna dokumentacja 

Procedura ewaluacyjna 

 Procedura POST polegająca na tym, że badania prowadzi się tylko raz – po zrealizowaniu całości programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

Metody ewaluacyjne 

 obserwacja, wywiad, rozmowy, grupy fokusowe, analiza dokumentacji, metody papier/ołówek, ankieta 
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Wskaźniki 

Obszar rozwoju intelektualnego 

Wskaźniki: 

  Terminowość działań- wpisy potwierdzające terminową realizację zadania 

 Różnorodność form działań 

-Zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe uczniów (w tym roztropne, bezpieczne oraz celowe wykorzystywanie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego)  

-Realizacja indywidualnych programów wsparcia: IPET  

-Co najmniej 1 lekcja w każdej klasie na temat kultury języka (eliminacja wulgaryzmów i agresji słownej) 

-Co najmniej 1 działanie w szkole rozwijające kompetencje zawodowe uczniów 

-Konkursy, quizy przedmiotowe 

 

Obszar rozwoju społecznego 

Wskaźniki: 

 Terminowość działań- wpisy potwierdzające terminową realizację zadania 

 Różnorodność form działań 

-Działania integrujące zespoły klasowe (klasa pierwsza) - co najmniej 1 zajęcia z wychowawcą  

-Wybór i działania klasowego samorządu  
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-Spotkania z rodzicami  

-Działania wychowawców klas i nauczycieli wdż świadczące o wspieraniu wychowawczej roli rodziny 

-Działania z uczestnictwem i współpracą rodziców oraz uczniów 

-Co najmniej jedna charytatywna akcja (akcja społeczna) w szkole- świadcząca o szlachetności i zaangażowaniu społecznym uczniów 

 

Obszar rozwoju zdrowotnego 

Wskaźniki:  

 Terminowość działań- wpisy potwierdzające terminową realizację zadania 

 Różnorodność form działań 

-Co najmniej 1 godzina zajęć z wychowawcą na temat kształtowania postaw prozdrowotnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby 

poprawy kondycji fizycznej po okresie zdalnego nauczania  

-Harmonogram współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w obszarze propagowania postaw prozdrowotnych 

 -Co najmniej 1 godzina zajęć z wychowawcą na temat zagrożeń płynących z zażywania narkotyków i dopalaczy  

-Jedno działanie cykliczne -Tydzień Profilaktyki  

-Co najmniej 1 zajęcia z wychowawcą na temat profilaktyki zakażeń ( ze szczególnym uwzględnieniem zakażenia COVID- 19) 

-Co najmniej 1 działanie na temat przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym  

-Co najmniej 1 działanie szkolnej pielęgniarki – propagujące zdrowy tryb życia 

-Co najmniej 1 spotkanie z pedagogiem szkolnym na temat szkodliwości zażywania narkotyków i innych używek 

-Co najmniej 1 działanie szkolnego pedagoga na temat wsparcia psychologiczno- pedagogicznego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19 

-Organizacja zajęć propagujących postawę proekologiczną 
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-Co najmniej 1 zajęcia z wychowawcą lub innym nauczycielem na temat celów ochrony środowiska naturalnego 

  

Obszar rozwoju emocjonalnego i duchowego 

Wskaźniki: 

 Terminowość działań- wpisy potwierdzające terminową realizację zadania 

 Różnorodność form działań 

 

-Co najmniej 1 działanie wzmacniające motywację ucznia do samodzielnej pracy nad swoimi emocjami w relacjach z innymi ludźmi (ograniczenie 

agresji, asertywność, empatia) 

-Działania nauczycieli (historii, języka polskiego, plastyki) celem propagowania dorobku polskiej/europejskiej kultury (osiągnięć duchowych 

 i materialnych) 

-Działania nauczycieli ( ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wychowawców, nauczycieli wdż, nauczycieli religii) kształcące u uczniów 

szlachetność oraz wrażliwość na dobro i prawdę 
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Pytania na temat wskaźników ewaluacyjnych (ilościowe i jakościowe) 

Obszar rozwoju intelektualnego  

1. Czy wszystkie działania były przeprowadzane terminowo? 

2. Ile działań przeprowadzono terminowo- według harmonogramu? 

3. Ile działań nie udało się zrealizować terminowo? Jakie były powody? 

4. Ile wykorzystano różnorodnych form działań podczas realizacji „Programu”? 

5. Jakie były formy działań i czy były różnorodne? 

6. Jakie działania uczniów świadczą o ich kompetencjach cyfrowych? 

7. Jakie działania podjęli nauczyciele, aby nauczyć uczniów roztropnego korzystania z technologii ICT? 

8. Ilu uczniów otrzymało spersonalizowaną pomoc rewalidacyjną? 

9. Ilu uczniów skorzystało z indywidualnych programów wsparcia: IPET? 

10. W jaki sposób propagowano kulturę języka? 

11. Jakie formy pracy stosowali nauczyciele, aby eliminować wulgaryzmy w środowisku uczniowskim? 

12. Ile i jakie działania (poza zajęciami lekcyjnymi) podjęto celem rozwoju kompetencji zawodowych uczniów? 

13. Jakie formy pracy stosowali nauczyciele w relacjach z uczniem zdolnym? 

14. W ilu i jakich konkursach/olimpiadach/quizach przedmiotowych wzięli udział uczniowie? 

 

Obszar rozwoju społecznego 

1. Czy wszystkie działania były przeprowadzane terminowo? 

2. Ile działań przeprowadzono terminowo- według harmonogramu? 

3. Ile działań nie udało się zrealizować terminowo? Jakie były powody? 

4.Jakie były formy działań i czy były różnorodne? 

5.Ile wykorzystano różnorodnych form działań podczas realizacji „Programu”? 
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6. Jakie formy i metody stosował wychowawca celem zintegrowania zespołu klasowego? 

7. Jakie działania w szkole podejmują uczniowskie samorządy? 

8.Ile w ciągu roku odbyło się spotkań z rodzicami? 

9.W jakich działaniach szkoły uczestniczyli rodzice? 

10.Jakie akcje szkolne zostały przeprowadzone, aby zniwelować zachowania agresywne wśród młodzieży? 

11.Jak uczniowie ocenili formy realizacji działań zawartych w „Programie wychowawczo- profilaktycznym” w obszarze społecznym? 

12.W jaki sposób uczniowie radzą sobie w różnych rolach społecznych? 

13.Jakie i ile działań przeprowadzili nauczyciele wdż celem wsparcia wychowawczej roli rodziny? 

14.Jakie formy miały przeprowadzane w szkole akcje społeczne? 

15.Ile w szkole przeprowadzono akcji społecznych? 

 

Obszar rozwoju zdrowotnego 

1.Czy wszystkie działania były przeprowadzane terminowo? 

2. Ile działań przeprowadzono terminowo- według harmonogramu? 

3. Ile działań nie udało się zrealizować terminowo? Jakie były powody? 

4.Jakie były formy działań i czy były różnorodne? 

5.Ile wykorzystano różnorodnych form działań podczas realizacji „Programu”? 

6.Ilu uczniów nie wie nic o zagrożeniach cyberprzemocą? 

7.Ilu uczniów złamało „Statut szkoły”: wagarowało, paliło papierosy lub uległo innym nałogom?  
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8.Ilu uczniów wzięło udział w Tygodniu Profilaktyki?  

9.Jakie formy przekazu wiedzy o zdrowym trybie życia cenią uczniowie? 

10.Jakie formy przekazu wiedzy o nałogach, cyberprzemocy cenią uczniowie? 

11.Jakie w szkole były formy przekazu o profilaktyce zakażeń? 

12.Jakie wykorzystano formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej po okresie zdalnego nauczania? 

13.Ilu uczniom w szkole udzielono pomocy psychologiczno- pedagogicznej?  

14.Jakie najczęściej były formy zajęć wychowania fizycznego ( celem likwidacji skutków zdalnego nauczania na kondycję fizyczną młodzieży - ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów z kręgosłupem)? 

 

Obszar rozwoju emocjonalnego i duchowego 

1.Czy wszystkie działania były przeprowadzane terminowo? 

2. Ile działań przeprowadzono terminowo- według harmonogramu? 

3. Ile działań nie udało się zrealizować terminowo? Jakie były powody? 

4. Ile wykorzystano różnorodnych form działań podczas realizacji „Programu”? 

5. Jakie były formy działań i czy były różnorodne? 

6.Ilu uczniów brało udział w zajęciach poświęconych empatii, asertywności oraz ograniczeniu agresji słownej? Jakie to były działania? 

7.Jakie działania podjęto celem eliminacji stresu u młodzieży? 

8.Jakie zorganizowane były w szkole działania patriotyczne? 
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9.Jakie formy miały zorganizowane w szkole działania patriotyczne? 

10.Nauczyciele jakich przedmiotów (oprócz historii) przekazywali wiedzę o dorobku polskiej/europejskiej kultury (osiągnięciach duchowych i materialnych) 

11. Ile działań kształcących u uczniów szlachetność oraz wrażliwość na dobro i prawdę podjęli nauczyciele wdż i religii? 

 

 


