
PROGRAM WYCHOWACZY I PROFILAKTYCZNY
  - załącznik nr 1 do Statutu LO nr III

1. Założenia wstępne

1.1. Procesy dydaktyczny i wychowawczy są nierozłącznie ze sobą wiązane.
1.2. Integralne elementy wychowania to wypełnianie przez Szkołę funkcji 
opiekuńczej i wielorako rozumiana profilaktyka. 
1.3. Działania profilaktyczne dotyczą uzależnień ( od nikotyny, alkoholu, 
narkotyków, niejedzenia ), agresji i innych zachowań nieakceptowanych 
społecznie.
1.4. Przyjmujemy koncepcję dwojakiego rozumienia istoty działań 
profilaktycznych.
 a) W ujęciu szerokim profilaktyką  uzależnień są wszelkie działania 
propagujące zdrowy styl życia, poszerzające samoświadomość, poprawiające 
samoocenę, uczące radzenia sobie ze stresem i frustracją, kształtujące potrzeby 
wyższe i pożądane sposoby spędzania czasu wolnego.
 b) W ujęciu węższym działania zapobiegające uzależnieniom to 
prowadzenie akcji uświadamiających dla uczniów i ich rodziców, szkolenia 
nauczycieli, aby umieli rozpoznawać symptomy uzależnień i właściwie 
reagować. Organizowanie całego środowiska szkolnego tak by utrudniony był 
dostęp do substancji psychoaktywnych. Aby pomoc znaleźli eksperymentujący z 
narkotykami i ci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, co sprzyja 
sięganiu po chemiczne „protezy”. 

   2. Model myślenia pedagogicznego realizowany w LO NR III 
   
2.1. Łączenie wysokich wymagań intelektualnych i moralnych stymulujących do 
samodzielnej twórczej pracy z pedagogiką akceptacji ucznia , jego potrzeb , jego 
indywidualności oraz z postrzeganiem człowieka jako istoty społecznej żyjącej 
dla innych i z innymi. 
2.2.  Naszym celem jest szkoła i nauczyciel zbliżający się do modelu
                 

Wymagający  --  Życzliwy -- Stymulujący – Twórczy

2.3. Budowanie systemu wychowawczego opartego na nagradzaniu i akceptacji . 
Stymulowanie do współpracy , dawanie prawa do błędu , wskazywanie dróg 
poprawy.
2.4. W całym procesie wychowawczym  uznajemy za równie ważne nastawienie 
na wynik jak i nastawienie na proces.
2.5. Na ile to możliwe , podejmujemy realizację hasła „uczenie życia przez 
życie”. Ograniczamy werbalizm i moralizowanie na rzecz organizowania 
autentycznych przeżyć
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3. Cele wychowania

3.1. Tworzenie środowiska ,w którym obowiązują  jasne,  jednoznaczne, 
akceptowane przez większość reguły.
 

Jasność reguł jest podstawą  poczucia bezpieczeństwa  w każdej 
społeczności. Obowiązujące reguły i zasady muszą być znane i akceptowane.
Szkoła jako instytucja formalna posiada wiele zasad sztywnych narzuconych , 
niezmienialnych  .Tym bardziej szukając pól autonomii nauczycieli i uczniów 
należy jednoznacznie określić na każdym poziomie co jest bezwzględnie 
nakazane i zakazane, jakie są i czego dotyczą obszary praw i obowiązków.

Wypracowujemy i doskonalimy procedury stojące na straży 
respektowania  reguł przez wszystkich członków społeczności .

3.2.Wspieranie i stymulowanie  samorządności młodzieży.
3.3. Nastawienie na ciągły dialog, budowanie poczucia sprawstwa, 
odpowiedzialności za siebie i innych.
3.3. Dbałość o wypracowane tradycje szkoły , tworzenie nowych .
3.4. Budowanie poczucia przynależności , więzi z grupą i szkołą.
3.4. Wyposażanie wychowanków w sprawności i kompetencje niezbędne w 
dorosłym życiu 

• inteligencja emocjonalna 
• postawy prospołeczne, otwartość na potrzeby innych 
• adekwatna samoocena
• postawy tolerancji - otwartość na szeroko rozumianą inność
• odpowiedzialność za siebie , innych , własne decyzje.

3.5. Stałe doskonalenie strategii postępowania w sytuacjach trudnych -  patologie, 
uzależnienia, konflikty.

4. Zadania
Zadania rozumiane są jako sposoby realizacji celów . Wszystkie cele i zadania 
mają nas zbliżać do określonego wyżej modelu . Należy je postrzegać łącznie. 
Do zadań należą:
a) Praca z klasami pierwszymi:

• zapoznanie z  zasadami , regułami , regulaminami.
• wspomaganie w adaptacji
• wspomaganie w integracji z grupą i szkołą

 b) Kontynuowanie sprawdzonych, tradycyjnych form pracy bez sztywnego 
trzymania się wypracowanych scenariuszy. Stałe ewaluowanie, 
dostosowywanie do zmieniającej się rzeczywistości.

• wycieczki klasowe i międzyklasowe, turystyczne i naukowe
• całoroczne rozgrywki sportowe międzyklasowe
• beania
• pożegnanie klas maturalnych
• świąteczne dekorowanie szkoły
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• obóz samorządowy
• TARED
• zbieranie darów dla Domów Dziecka i inne akcje charytatywne
• krwiodawstwo
• Wybryk
• ankieta „Nauczyciel w oczach ucznia”

c) Wspieranie inicjatyw prasy szkolnej
d) Stałe diagnozowanie problemów i trudności - ścisła współpraca   wszystkich 
podmiotów ze sobą , rodziną ucznia , wyspecjalizowanymi placówkami .
e) Wczesne reagowanie—wyczulenie na zmiany zachowania , monitorowanie 
wagarów.
f) Współpraca z domem ucznia – dążenie do modelu – szkoła i rodzice dla dobra 
dziecka , przełamywanie lęku rodziców  przed nauczycielem i szkołą   
g) Racjonalne wykorzystywanie godzin do dyspozycji wychowawcy.

5. Program profilaktyki.
5.1. Program działań profilaktycznych stanowi integralną część programu 
wychowawczego.
5.2. Celem  programu jest zapobieganie : 

• agresji
• uzależnieniom od substancji psychoaktywnych
• uzależnieniom od komputerów
• uzależnieniom od niejedzenia

5.3. Zadania, które stawiamy przed sobą to:
a) stwarzanie warunków i okazji do uwewnętrzniania  przez uczniów 

wartości i postaw składających się na model absolwenta naszej szkoły
b) propagowanie i uczenie zasad zdrowego stylu życia i pożądanych z 

punktu widzenia zdrowia psychicznego i fizycznego form spędzania 
czasu wolnego

c) budowanie klimatu szkoły opartego na wzajemnym zaufaniu i 
otwartości w mówieniu o własnych problemach i trudnych problemach 
współczesności

5.4. Model absolwenta obejmuje następujące cechy: szacunek dla siebie i 
drugiego człowieka, empatia, uczciwość, asertywność, tolerancja, 
prawdomówność, postawa prospołeczna.

Cele zadania realizacja
Organizowanie 
przyjaznego 
środowiska 
pozbawionego agresji, 
minimalizowanie 

-pomoc w adaptacji 
uczniom klas pierwszych
- kształtowanie poczucia 
wspólnoty
- organizowanie 

- zapoznanie uczniów z 
zasadami, regulaminami, 
kryteriami ocen
- doroczna ankieta 
„Nauczyciel w oczach 

Str 3



stresu szkolnego środowiska szkolnego jako 
przewidywalnego, 
dającego poczucie 
bezpieczeństwa

-diagnozowanie i 
stwarzanie możliwości 
zaspokajania potrzeb 
uczniów, rozwijanie 
talentów

- wspieranie 
potrzebujących 
 ( problemy 
psychologiczne, 
materialne, kryzysy 
rozwojowe 
i rodzinne )

ucznia”
- wycieczki turystyczno-
integracyjne
- beania

- realizacja ITN, IPN, ITF, 
koła zainteresowań

- praca diagnostyczna, 
wspierająca i terapeutyczna 
pedagoga  szkolnego we 
współpracy z nauczycielami, 
wychowawcami, 
instytucjami 
specjalistycznymi

Kształtowanie 
osobowości dojrzałej

- pomaganie uczniom w 
zrozumieniu siebie i 
innych, 
wyposażanie ich w wiedzę 
poszerzającą 
samoświadomość , 
ułatwiającą radzenie sobie 
w trudnych sytuacjach:
 trudności okresu 
dojrzewania, radzenie sobie 
ze stresem i frustracją, 
samoocena, asertywność, 
reguły wpływające na 
relacje między ludźmi  

- realizacja tematów z 
zakresu psychopedagogiki w 
ramach godzin do 
dyspozycji wychowawcy 
klasy ( pedagog , 
wychowawcy klas, 
zapraszani goście – 
eksperci)

Wczesne 
diagnozowanie 
zagrożeń, 
profesjonalne 
reagowanie

- zwiększanie świadomości 
rodziców i nauczycieli 
dotyczącej patologii 
zagrażających młodzieży
- udoskonalanie strategii 
działania we   współpracy 
wszystkich podmiotów 
( pedagogów, rodziców, 
młodzieży ) w 

- szkolenia Rady 
Pedagogicznej,
- organizowanie spotkań 
rodziców uczniów klas 
pierwszych z rodzicami 
działającymi w 
Stowarzyszeniu „Powrót z 
U”,
- monitorowanie wagarów,
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diagnozowaniu i 
reagowaniu na przejawy 
patologii
- budowanie klimatu 
otwartości wokół 
problemów uzależnień

- dyżury nauczycielskie ,
- włączanie samorządu 
szkolnego do rozwiązywania 
wszystkich problemów 
wychowawczych 
( palenie papierosów w 
toaletach, picie alkoholu na 
imprezach szkolnych...),
- przeprowadzanie co 2 lata 
ankiety dotyczącej 
narkotyków- rozmowy o 
wynikach z młodzieżą i 
rodzicami

Kształtowanie 
pozytywnych wartości 

- propagowanie otwartości 
na potrzeby innych ludzi

- oparcie relacji z uczniem 
na prawdzie, otwartości, 
przestrzeganiu zasad, 
uczciwości

-akcje charytatywne, 
krwiodawstwo

- otwarte i jednoznaczne 
reagowanie na czyny 
naganne
-  świadome i jednolite 
stosowanie nagród i kar
- wypracowanie i stosowanie 
jednolitych kryteriów 
stawiania ocen z zachowania

Propagowanie 
zdrowego stylu życia i 
proponowanie 
pozytywnych form 
spędzania czasu 
wolnego

- wychowanie przez sport i 
turystykę

- wychowanie przez sztukę

- duża oferta zajęć 
sportowych pozalekcyjnych
-szkolenie młodzieżowych 
sędziów wielu dyscyplin
- doroczny dzień sportu
- obozy turystyczne, 
narciarskie, wycieczki 
szkolne propagujące 
turystykę górską

- upowszechnianie osiągnięć 
klas artystycznych: wystawy 
klas architektonicznych, 
spektakle klas teatralnych
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