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PLAN DZIAŁAO WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH 
w Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju 

na rok szkolny 2021/2022 

 
 
 

KSZTAŁTOWANIE PRZYJAZNEGO KLIMATU SZKOŁY  

– INTEGRACJA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO NOWYCH WARUNKÓW  

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Poznanie integracja 
zespołu uczniowskiego, 
wychowawców i 
nauczycieli i pracowników 
szkoły uczniów klas I oraz 
działania reintegrujące 
uczniów klas starszych  

1. Integracja uczniów: 
 zajęcia integracyjne 
 integracyjne ogniska klasowe, 

wycieczki  
 udział w uroczystościach szkolnych 
 otrzęsiny klas pierwszych 
 zajęcia, zawody sportowe 
 angażowanie uczniów w działalnośd 

na rzecz klasy i szkoły 
2. Spotkania dyrekcji, 

wychowawców i pedagoga z 
rodzicami uczniów klas I 

3. zapoznanie uczniów klas I z 
topografią szkoły, 

4. rozpoznanie sytuacji rodzinnej, 
warunków do nauki 
(kwestionariusz  sytuacji 
wychowawczo-edukacyjnej 
ucznia), 

5. dokonanie wśród uczniów 
diagnozy sposobów i technik 
uczenia się, 

6. rozmów i obserwacji uczniów na 
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 
 

wrzesieo/ 
wg potrzeb 

 

dyrekcja szkoły 
wychowawcy  
pedagog szkolny 
nauczyciele  
SU 
specjaliści z 
poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Integrowanie uczniów z 
Ukrainy ze społecznością 
szkolną i miejską 

 lekcje wychowawcze, 
 udział w uroczystości szkolnych i 

miejskich, 
 angażowanie uczniów w działania 

szkoły, 
 wspólne organizowanie imprez i 

uroczystości szkolnych, 

proces ciągły wychowawcy  
pedagog szkolny 
nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 
organizatorzy, 
wychowawcy,SU 

Budowanie świadomego  zajęcia z wychowawcą zapoznające z wrzesieo wychowawcy  
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związku ze społecznością 
szkolną i tworzenie 
poczucia wspólnoty 
szkolnej w oparciu o 
wartości, tradycje 
 

tradycjami szkoły  
 integracja społeczności szkolnej przez 

wspólne dwiczenia sportowe i 
współzawodnictwo, 

 obchody świąt formalnych i 
nieformalnych w zespołach klasowych 

 budowanie więzi z absolwentami 
szkoły wywiady i spotkania z 
absolwentami szkoły,  

 organizowanie sytuacji 
wychowawczych sprzyjających 
integracji całej społeczności 
uczniowskiej, 

 zajęcia pozalekcyjne 
 działalnośd Samorządu Uczniowskiego 
 wycieczki klasowe, dydaktyczne i 

krajoznawcze 
 zawody i turnieje sportowe 
 akcje charytatywne 
 prace porządkowe na terenie szkoły 

 
wg potrzeb 

 
 
 
 
 
 
 
 

zgodnie z 
kalend. 
imprez i 

uroczystości 
szkolnych 

pedagog szkolny 
nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 
organizatorzy, 
wychowawcy 
SU 

Praca indywidualna 
z uczniem mającym 
problemy z integracją i 
funkcjonowaniem w szkole 
 

 współpraca wychowawcy  
z pedagogiem szkolnym 

 praca indywidualna pedagoga  
z uczniem 

 współpraca nauczycieli z rodzicami 

w miarę 
potrzeb 

wychowawcy 
pedagog szkolny 
rodzice 

Podnoszenie jakości e 
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 i 
poczucie 
bezpieczeostwa 
(MEiN) 
 

 rozpoznanie środowiska uczniów 
przez wychowawcę pedagoga i 
pielęgniarkę profilaktyki oraz 
otoczenie opieką uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i wymagających opieki, 

 analiza dokumentacji uczniów (opinie, 
orzeczenia PPP), 

 diagnoza czynników chroniących i 
czynników ryzyka w zakresie używania 
przez młodzież substancji 
psychoaktywnych oraz potrzeb i 
problemów występujących w 
środowisku szkolnym. 

 dwutygodniowy okres ochronny dla 
uczniów klas I bez ocen 
niedostatecznych; 
 

proces ciągły wychowawcy, 
pielęgniarka 
szkolna, pedagog 
szkolny, 
nauczyciele 

Rozpoznawanie warunków 
życia i nauki oraz pomoc 
uczniom w czasie pandemii 
COVID -19 sprawiającym 
trudności w realizacji 
procesu dydaktyczno-
wychowawczego w sytuacji 
nauczania zdalnego lub 

 organizowanie zdalnej nauki dla 
uczniów - wypożyczenie sprzętu 
szkolnego (laptop, komputer), 

 przesyłanie do ucznia (tradycyjną 
pocztą) materiałów i zadao lub, jeśli 
zaistnieje taka potrzeba osobiste 
dostarczanie rodzicom i uczniom 
materiałów i zadao, 

wg potrzeb wychowawcy, 
pielęgniarka 
szkolna, pedagog 
szkolny, 
nauczyciele 
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hybrydowego 
 

 porady i konsultacje dla uczniów i 
rodziców z wykorzystaniem metod 
 i technik kształcenia na odległośd, 

 technik porozumiewania się na 
odległośd, 

 dyżur pedagoga szkolnego dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli 

 

Podnoszenie kompetencji 
kadry pedagogicznej w 
oparciu o zapotrzebowanie 
WDN 

 Szkolenia stacjonarne oraz e- 
szkolenia 
 i webinaria  

wg potrzeb dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog szkolny 

 

ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPIECZEOSTWA 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Poznanie zasad 
funkcjonowania szkoły, 
przepisów BHP, Statutu, 
WSO i innych 
regulaminów, kryteriów 
ocen itp. 

 Zajęcia z wychowawcą wybór 
samorządów klasowych i ustalenie 
reguł życia klasowego, 

 Prawa i obowiązki ucznia w świetle 
Statutu, przepisy BHP, 

 Zapoznanie z kryteriami oceniania z 
poszczególnych        przedmiotów  

 Zapoznanie uczniów, rodziców oraz 
pracowników szkoły i gości z 
aktualnymi procedurami 
funkcjonowania szkoły w czasie 
zagrożenia pandemią/ profilaktyka 
pandemii: 

- na zajęciach z wychowawcą 

- na spotkaniach z rodzicami 

- na stronie internetowej szkoły 
 Zapewnienie bezpieczeostwa zgodnie 

z Procedurami bezpieczeostwa w 
okresie pandemii covid-19 na terenie 
Zespołu Szkól w Połczynie-Zdroju  

 Bezpieczeostwo uczniów w drodze 
do szkoły - lekcje wychowawcze 

 Bezpieczeostwo uczniów w szkole 
(szkolenia bhp, dyżury nauczycieli, 
monitoring) 

 Uświadomienie uczniom 
odpowiedzialności za swoje słowa i 
czyny (konsekwencje prawne). 
Zapoznanie uczniów z procedurami 
postępowania w sytuacjach trudnych 
i kryzysowych i sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeostwa w szkole 

 Diagnozowanie poczucia 
bezpieczeostwa w szkole wśród 
uczniów (wywiad, ankieta) 

 Edukacja uczniów w zakresie 

wrzesieo 

proces ciągły 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
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uzyskania pomocy i wsparcia w 
okresie pandemii, (podanie numerów 
telefonu zaufania i numery 
alarmowe)  

 Przeprowadzanie próbnych 
ewakuacji szkoły 

Podnoszenie poziomu 
dyscypliny w szkole 

 Promowanie wzorowych postaw 
uczniowskich poprzez nagradzanie 
wyróżniających się uczniów 

 Stosowanie gradacji nagród i kar 
zgodnie ze statutem szkoły  

proces ciągły dyrektor 
wychowawcy 
nauczyciele 

Ochrona uczniów przed 
treściami niebezpiecznymi 

 Zapoznanie uczniów z Regulaminem 
bezpiecznego korzystania z internetu. 

 Lekcje wychowawcze na temat 
„Cyberprzemocy” 

 

zgodnie z 
tematyką 

godzin 
wychow. 

wychowawcy 
wszystkich klas 
pedagog szkolny 
 
 
 

Zapoznanie z 
komunikatami Kuratorium 
Oświaty w zakresie 
bezpieczeostwa podczas 
wakacji, ferii i zabaw 
sylwestrowych 
Zapoznanie z 
komunikatami związanymi 
z bezpieczeostwem 
podczas pandemii Covid-
19 

 Lekcje wychowawcze 
 Strona internetowa szkoły 
 Apel z udziałem młodzieży 

proces ciągły Wychowawcy 
dyrektor 

Udział w konkursach i 
turniejach z zakresu 
bezpieczeostwa 

 Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej zgodnie z 
harmonogra

mem 

nauczyciele EDB 

 
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  
WAŻNYCH W KONTAKTACH Z INNYMI LUDŹMI  

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Kształtowanie 
umiejętności 
komunikacyjnych uczniów 

 Lekcje wychowawcze lub zajęcia 
warsztatowe np. 
– komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej  
– umiejętne prowadzenie dyskusji 
– konflikty - konstruktywne 

sposoby ich rozwiązywania 
– techniki wspomagające 

konstruktywne rozwiązywanie 
konfliktów (mediacje i 
negocjacje) 

– asertywnośd 

zgodnie z 
tematyką 

godzin wych. 

wychowawcy klas  
pedagog szkolny 

Wychowanie w duchu 
poszanowania godności 
drugiego człowieka i 
tolerancji dla odmienności 
światopoglądowej, 

 Uczucia i ich znaczenie w naszym 
życiu. 

 Mój stosunek do odmienności, 
Człowiek tolerancyjny, czyli jaki? 

zgodnie z 
tematyką 

godzin wych. 
lekcji 

przedmioto
wych. religii  

wychowawcy 
klas, nauczyciele 
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religijnej, narodowej, 
kulturowej 

Rozwijanie wartości 
związanych  
z rodziną, miłością i 
przyjaźnią 

 Lekcje wychowawcze poświęcone: 
rodzinie, miłości, przyjaźni. 

 

zgodnie z 
tematyką 

godzin wych. 

wychowawcy klas 

 

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA,  

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZCYCH MŁODZIEŻY 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Upowszechnianie 
czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji czytelniczych 
wśród  młodzieży 

Udział w akcjach promujących 
czytelnictwo, m.in.: 
 Piknik z książką 
 Gra biblioteczna 
 Kiermasz podręczników 
 Wakacyjny konkurs literacki (online) 
 Noc bibliotek 
 Prowadzenie fanpage biblioteki 

szkolnej, 
 Międzyszkolny  konkurs plastyczny 

„100/100”, czyli sto twarzy Lema 
 Podkast o książkach na Instagramie 
 Akcja międzyszkolna-biografie na 

wesoło-nagranie 
 Polecanie spotkao literackich , 
 Wskazywanie otwartych zasobów 

cyfrowych np.: wolne lektury.pl, 
ninateka, polona.pl, biblioteka 
cyfrowa 
 

proces ciągły nauczyciele 
języka polskiego 
bibliotekarz 
szkoły 

 

KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA WRAŻLIWEGO NA POTRZEBY INNYCH  

I ŚWIADOMIE UCZESTNICZĄCEGO W KULTURZE 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Kształtowanie nawyku 
kulturalnego zachowania 
się w klasie, w szkole, w 
miejscach publicznych 

 Omówienie zasad kulturalnego 
zachowania się w różnych sytuacjach 
życiowych 

 Reagowanie na przejawy 
niekulturalnego zachowania się w 
szkole i poza szkołą 

 Wskazywanie alternatywnych 
(kulturalnych) sposobów zachowania 
się w szkole i poza szkołą 

zgodnie z 
tematyką 

godzin wych. 
proces ciągły 

wychowawcy  
dyrektor 
wszyscy 
nauczyciele 
pracownicy szkoły 
pedagog szkolny 

Uwrażliwianie na potrzeby 
innych 

Udział w akcjach charytatywnych 
organizowanych przez szkołę: 
 Działalnośd Szkolnego Koła Caritas 
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

proces ciągły 
 
 
 

SU 
szkolne Koło 
Caritas 
wolontariusze 
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 Akcje doraźne 
 Integracja ze środowiskiem osób 

niepełnosprawnych, współpraca ze 
Środowiskowym Domem 
Samopomocy „Radośd” w Połczynie-
Zdroju  

 Organizowanie pomocy koleżeoskiej  
w nauce 

 Organizowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
 

 
wrzesieo  

ksiądz 

Zachęcanie do czynnego 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym 

 Wspólne organizowanie imprez 
szkolnych, angażowanie młodzieży do 
udziału w przedsięwzięciach 
szkolnych, zajęciach sportowych, 
konkursach, pracy w SU 

 Udział młodzieży w wydarzeniach 
kulturalnych w środowisku lokalnym 
 

 

zgodnie z 
kalend. 
imprez 

szkolnych 

SU 
organizatorzy 
wychowawcy 
opiekunowie 

 

KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA OGÓLNIE WYKSZTAŁCONEGO, PRZYGOTOWANEGO  

DO ROZWIJANIA WŁASNEJ DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Kształcenie umiejętności 
uczenia się i zdobywania 
informacji 

 Godziny wychowawcze na temat 
metod uczenia się i powtarzania 
wiadomości 

 Wskazywanie źródeł pozyskiwania 
informacji (film, media) 

 Kształtowanie krytycznego doboru 
źródeł 

zgodnie      z 
tematyką 

godzin wych. 
proces ciągły 

wychowawcy klas 
nauczyciele 

Rozwijanie 
obowiązkowości  
i punktualności 

 Systematyczna kontrola realizacji 
obowiązku nauki. Monitorowanie 
frekwencji na zajęciach. 

 Zapoznanie ucznia z systemem kar i 
nagród w szkole oraz z regulaminem 
oceny zachowania. 

 Nagradzanie uczniów wzorowo 
wywiązujących się z obowiązków 
szkolnych. 

 Stosowanie kar statutowych dla 
uczniów łamiących zasady regulaminu 
szkolnego 
 

proces ciągły dyrektor 
wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog szkolny 

Pomoc uczniowi w 
odkrywaniu 
jego uzdolnieo 

 Zajęcia dydaktyczne prowadzone 
metodami aktywizującymi 

 Organizowanie konkursów 
tematycznych 

 Przygotowanie uczniów do startu w 
olimpiadach przedmiotowych i innych 

proces ciągły wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog szkolny 
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 Inspirowanie młodzieży do twórczości 
własnej, organizowanie wystaw prac 
uczniowskich, eksponowanie 
informacji w formie gazetek, tablic, na 
stronie internetowej szkoły 

 Angażowanie uczniów do udziału w 
przygotowywaniu gazetek, plakatów i 
występów artystycznych 

 Udział uczniów w zajęciach 
pozalekcyjnych 

 Tworzenie środowiska, sytuacji do 
prezentacji indywidualnych uzdolnieo 
uczniów 

Rozwijanie kompetencji 
informatycznych 

 Zachęcanie uczniów do odwiedzania 
stron internetowych CKE, OKE,  

 Prezentacje prac i osiągnięd uczniów 
na forum klasy z uwzględnieniem 
nowych technologii 

 Wykorzystanie w prowadzeniu zajęd 
tablicy interaktywnej i prezentacji 
multimedialnej w nauczaniu 
przedmiotowym 

 wykorzystywanie różnych metod i 
narzędzi podczas nauczania zdalnego 

- portale społecznościowe,  

- Office 365,   

- portale edukacyjne,  

- filmy instruktażowe,  

- zoom, teams, 

- tworzenie tablicy interaktywnej, 

- padlet, sway, Quizis,  

- kahoot, canva, worldcloud, 

- classmarker ,  

- wix, word Press, 
 zachęcanie do korzystania z e-

booków, e- dwiczeo, e- podręczników, 
flipbooków, uzupełniania prac 
domowych , sprawdzianów w Paint, 
PDF, zdobywanie umiejętności 
programowania, 

 rozwijanie kreatywności cyfrowej- 
programy komputerowe, prezentacje 
multimedialne) 

 wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog szkolny 

Przygotowanie uczniów do 
dalszego kształcenia 

 Wskazanie źródeł informacji o 
uczelniach w regionie i w kraju 

 Zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego  

 Udział w Targach Edukacyjnych ( kl. III 
LO, IV T) 

 udział w festiwalach nauki  oraz 
wycieczkach dydaktycznych 

proces ciągły 
 
 
 

wg 
harmonogr.
organizacji 

targów 

wychowawcy kl. 
III LO, IV T,   i 
innych klas 
pedagog szkolny 
doradca 
zawodowy 

Przygotowanie ucznia do 
egzaminów (matura, 

 Szkolenie dyrektora szkoły dla 
rodziców i uczniów na temat procedur 

wrzesieo 
 
 

dyrektor 
wychowawcy kl. 
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egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie) 

maturalnych i egzaminów 
potwierdzające kwalifikacje w 
zawodzie 

 Organizowanie zajęd dodatkowych 
(fakultetów przygotowujących do 
egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie) 

 Organizowanie próbnych matur i 
próbnych egzaminów zawodowych. 

 Udział maturzystów w zajęciach na 
temat umiejętności radzenia sobie ze 
stresem na egzaminie 

 Uczestnictwo uczniów w projekcie 
„Strefa młodzieży” SWPS 
Uniwersytetu Humanistycznego w 
Poznaniu 

 Udostępnianie uczniom informacji i 
źródeł na platformach internetowych 
z zakresu przygotowywania się do 
egzaminów oraz planowania ścieżki 
edukacyjno-zawodowej 

 
proces ciągły 

 
 
 

styczeo/ 
marzec 

 
marzec/ 
kwiecieo 

 
 
 
 
 
 

proces ciągły 

III LO, IV, 
nauczyciele  
 
nauczyciele 
przedmiotów 
maturalnych i 
zawodowych 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
Studenci SWPS w 
Poznaniu 

Doradztwo zawodowe  Realizacja zadao zawartych w 
Wewnątrzszkolnym Systemie 
Doradztwa Zawodowego 

proces ciągły nauczyciele 
wychowawcy 
doradca 
zawodowy 
pedagog szkolny 

Promowanie kierunków 
kształcenia i zawodów 

 „Dzieo zawodowca” 
  „Dzieo przedsiębiorczości” 
 Działania promocyjne szkoły podczas 

rekrutacji i Targów Edukacyjnych 

proces ciągły nauczyciele  

Udział szkoły w projekcie 
pn. „Zdobyd zawód i nie 
byd zawiedzionym” 

 Projekt współfinansowany ze środków 
EFS w ramach Regionalnego  
programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
2018-2022 

 Projekt skierowany jest do uczniów 
Technikum, oraz Branżowej Szkoły I 
Stopnia 

do czerwca 
2022r. 

koordynator 
projektu 
specjaliści 
prowadzący 
szkolenia 

Udział szkoły w projekcie 
pn. „Budowa 
zintegrowanego 
szkolnictwa zawodowego 
na terenie Strefy 
Centralnej, poprzez 
wzmocnienie specjalizacji 
regionalnych na obszarze 
powiatu świdwioskiego”. 

 Projekt współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2018-
2022, Działanie 8.9 Wsparcie szkół 
i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych 
uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia zawodowego w 
ramach Kontraktów Samorządowych. 

 Projekt skierowany jest do młodzieży z 

do 2022 Koordynator 
projektu, 
specjaliści 
prowadzący 
szkolenia 
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Technikum Informatycznego 
 
 

Nagradzanie sukcesów i 
osiągnięd uczniów 
 

 Promowanie Stypendystów Starosty  
i Stypendystów Ministra Edukacji 
Narodowej, 

 Promowanie sukcesów uczniów na 
szkolnej stronie internetowej, podczas 
apeli szkolnych i uroczystości 
zakooczenia roku szkolnego 

 Wręczanie rodzicom uczniów listów 
pochwalnych 

proces ciągły dyrektor 
wychowawcy 
nauczyciele 

 

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Wychowanie do wartości  Poszanowanie wartości i godności 
ludzkiej 

 Wdrażanie do rozumienia pojęd: 
tolerancja, prawo, obowiązek, 
godnośd 

 Lekcje wychowawcze poświęcone 
budowaniu wartości moralnych 
pozwalających dokonywad wyborów z  
zachowaniem  sprawiedliwości, 
tolerancji, solidarności, demokracji i 
wolności , szacunku dla siebie i innych, 
czyli szeroko pojętych wartości 

 Uświadamiad młodzieży, że stawiając 
wymagania innym, należy najpierw 
wymagad od siebie - sumiennie i 
uczciwie wypełniad swoje obowiązki 

 Kontynuowad działania związane z 
kulturą języka 

 Utrzymywad działania wolontariackie 
w szkole i poza nią 

 Uświadamiad uczniom konsekwencje 
łamania prawa (np. spotkanie z 
policją, pogadanki z wychowawcą) 

 Ukazywad uczniom negatywne 
przykłady ludzi, którzy ustalając swoje 
normy moralne, krzywdzili innych 

 Uczyd szacunku do życia na każdym 
etapie 

zgodnie 
rozkładem 
materiału 
 
zgodnie z 
tematyką 
godzin wych. 

nauczyciele 
historii, wos, 
języka polskiego 
 
wychowawcy  

Udział szkoły w Miejskich 
Jarmarkach Świątecznych i  
uroczystościach 
okolicznościowych 

 Stoisko Bożonarodzeniowe 
 Stoisko Wielkanocne 
 Jarmark ekologicznej żywności i 

rękodzieła 
 Dni Połczyna-Zdroju 

wg 
harmonogra
mu 
miejskiego 

wyznaczeni 
nauczyciele i 
uczniowie 
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KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELA, POLAKA, EUROPEJCZYKA  

UMIEJĄCEGO AKTYWNIE I SWOBODNIE PORUSZAD SIĘ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Wychowanie do 
patriotyzmu i 
postaw obywatelskich 
 
 

 Poznanie ważnych wydarzeo 
związanych z historią i tradycjami 
regionu i kraju poprzez realizację 
tematyki lekcji historii, WOS, j. 
polskiego. 

 Poznanie miejsc pamięci narodowej w 
regionie i w kraju. 

 Lekcje wychowawcze poświęcone 
tematyce patriotyzmu i miłości do 
Ojczyzny. 

zgodnie 
rozkładem 
materiału 
 
zgodnie z 
tematyką 
godzin wych. 
wg 
kalendarza 
uroczystości 

nauczyciele 
historii, wos, 
języka polskiego 
wychowawcy klas   

Budowanie szacunku dla 
symboli narodowych, 
religijnych i miejsc pamięci 

 Uczestnictwo w uroczystościach 
upamiętniających różne wydarzenia 
historyczne. 

- Rocznica napaści sowieckiej 17 
września (Golgota Wschodu) 

- Święto Niepodległości, 

- Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne 
 

zgodnie z 
kalendarzem 
imprez 
szkolnych 

odpowiedzialne 
osoby wg 
opracowanego 
kalendarza 
imprez szkolnych 
 
 
IPN w Szczecinie 

Kształtowanie w 
świadomości 
uczniów miejsca i roli 
Polski 
i Polaków w Europie 

Lekcje wychowawcze poświęcone historii, 
kulturze i obyczajom krajów europejskich 
– udział w konkursach językowych 
– współpraca z miastem partnerskim 

Templin 

zgodnie z 
tematyką 
godzin wych. 
wg 
harmonogra
mu 

wychowawcy 

Poznanie systemu ochrony 
praw człowieka krajów 
Europejskich 

 Lekcje WOS – zapoznanie z 
organizacjami i instytucjami krajów 
Polski i Europy, do których można się 
zwrócid o pomoc przebywając za 
granicą 

zgodnie 
rozkładem 
materiału 

nauczyciel wos 

Kształtowanie 
świadomości prawnej 

 Wykłady z sedzią Sądu Okręgowego w 
Szczecinie 

 Wyjazd do sądu 

proces ciągły wychowawcy 

 
 
 

KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA ESTETYKI I POSTAW PROEKOLOGICZNYCH 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Wychowanie człowieka 
przyjaznego środowisku 

 Lekcje wychowawcze poświęcone 
problemom środowiska 

 Omawianie na lekcjach biologii, 
geografii oraz podczas wycieczek 
krajoznawczych zasad zachowania się 
w miejscach podlegających ochronie 

 Rozwijanie postawy 

zgodnie z 
tematyką 
godzin wych. 
zgodnie 
rozkładem 
materiału 

wychowawcy  
nauczyciel biologii 
i geografii 
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odpowiedzialności za środowisko 
naturalne. 

 

Dbanie o czystośd i 
estetykę terenu szkoły 

 Dbanie o porządek w szkole, wystrój 
klas i korytarzy 

cały rok wychowawcy 
nauczyciele 

Udział w Jarmarkach 
Powiatowych 

 VI Powiatowy Jarmark Zdrowej 
Żywności i Rękodzieła  

wrzesieo wychowawcy 
nauczyciele 

Współpraca z instytucjami: 
Nadleśnictwo Połczyn, 
Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego 

 Sadzenie lasu 
 Zarybianie zalewu 
 Zawody wędkarskie 

 

wg potrzeb wychowawcy 
nauczyciele 

 

WSPIERANIE WYCHOWAWCZEJ ROLI RODZINY 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Konstruktywna współpraca 
z domem rodzinnym 
ucznia 

 Organizowanie i uczestniczenie w 
spotkaniach z rodzicami uczniów: 
- wywiadówki 
- zebrania półroczne 
- rozmowy indywidualne 

 Wzajemna wymiana informacji o 
uczniu    (o frekwencji,  stanie zdrowia, 
zachowaniu, trudnościach 
wychowawczych czy postępach w 
nauce)  

 Pomoc psychologiczna dla rodzica- 
wskazanie sposobów motywowania 
dziecka do uczestnictwa w zajęciach 
szkolnych i nauki 

 Zachęcanie rodziców do korzystania z 
porad i wsparcia i pomocy instytucji 
wspierających rodzinę i szkołę 

 Bieżące monitorowanie postępów w 
nauce i funkcjonowania uczniów w 
szkole oraz komunikacja ( dziennik 
elektroniczny Librus , telefon) 

w miarę 
potrzeb 
proces ciągły 

dyrektor 
wychowawcy 
rodzice 
pedagog szkolny 

Udział rodziców w 
planowaniu pracy 
wychowawczej szkoły 
 

 Włączenie rodziców do opracowania i 
opiniowania programu wychowawczo-
profilaktycznego na rok 2021/2022 

 Zapoznanie rodziców z zasadami 
oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów, 

 Zapoznanie rodziców z Procedurami 
bezpieczeostwa w okresie pandemii 
COVID-19 na terenie Zespołu Szkól  
w Połczynie-Zdroju 

 Współpraca z rodzicami w zakresie 
planowania działao wychowawczo-
profilaktycznych i edukacyjnych szkoły 

wrzesieo dyrektor 
wychowawcy 
rodzice 

Udział rodziców w 
organizowanych imprezach 
i uroczystościach szkolnych 

 Uczestniczenie w uroczystościach np.: 
 Połowinki 
 Studniówka 

 
 

 

wychowawcy  
rodzice uczniów 
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 Uroczystośd pożegnania absolwentów 
 Zakooczenie roku szkolnego 

proces ciągły 

Organizowanie szkoleo dla 
rodziców 

 Prelekcja dla rodziców  

 Edukacja pedagogiczna rodziców 
podczas zebrao klasowych 

 Zamieszczanie na stronie internetowej 
szkoły ważnych informacji, artykułów   
o tematyce psychologiczno- 
pedagogicznej w zakładce pedagoga i 
doradcy zawodowego 

podczas 
zebrao z 
rodzicami 

dyrektor 
pedagog szkolny 
wychowawcy klas 

Podejmowanie działao 
przez rodziców na rzecz 
szkoły 

 Pozyskiwanie środków dydaktycznych 
na rzecz szkoły  

 Prowadzenie działao promujących 
szkołę w środowisku lokalnym 

proces ciągły Rada Rodziców 

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Pomoc uczniowi w 
przezwyciężeniu 
problemów osobistych i 
szkolnych 
 

 Rozmowy indywidualne z uczniami 
 Współpraca z pedagogiem szkolnym 
 Współpraca z nauczycielami 
 Współpraca z rodzicami 

 Współpraca z kuratorami sądowymi, 
placówkami działającymi na rzecz 
dziecka i jego rodziny 

 Organizowanie pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej dla 
uczniów i ich rodziców 

 Kierowanie uczniów na badania do 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 Współpraca ze specjalistami 
(psycholog, logopeda, psychiatra) 

  Zamieszczanie na stronie 
internetowej szkoły ważnych 
informacji, artykułów   
o tematyce psychologiczno- 
pedagogicznej w zakładce pedagoga  
i doradcy zawodowego 

w miarę 
potrzeb 
proces ciągły 

dyrektor 
wychowawcy 
pedagog szkolny 
pielęgniarka 
profilaktyki 

Objęcie opieką 
indywidualną uczniów 
mających trudności 
adaptacyjne w sferze 
kontaktów społecznych, 
zagrożonych patologią, 
mających trudną sytuację 
bytową 

 Rozmowy indywidualne z uczniami. 

 Współpraca z PPP 
 Współpraca z MGOPS 

 

w miarę 
potrzeb 

wychowawcy 
pedagog szkolny 

Objęcie opieką uczniów z 
Ukrainy 
 

 Współpraca z wychowawcami Bursy 
szkolnej  

 Konsultacje, porady z nauczycielami, 
pedagogiem szkolnym 

 Zajęcia dydaktyczne z języka polskiego 

w miarę 
potrzeb 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
pedagog szkolny 
wychowawcy 
Bursy szkolnej 
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jako języka obcego 

Objęcie opieką uczniów 
mieszkających w Bursie 
szkolnej 

 Współpraca z wychowawcami Bursy 

szkolnej 

proces ciągły Wychowawcy,  
pedagog szkolny 
wychowawcy 
Bursy szkolnej 

 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I POSTAW PROZDROWOTNYCH 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Promocja zdrowia 
fizycznego i psychicznego. 
Wzmacnianie czynników 
chroniących 

 

 Realizacja we współpracy z PSSE 
programów profilaktycznych: 
- Programu edukacyjno-
profilaktycznego „ARS – czyli jak dbad 
o miłośd” (kl. I), 

 Realizacja programu profilaktyczno-
edukacyjny „Znamię! Znam je?” 

 Realizacja wytycznych Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotyczące 
profilaktyki otyłości wśród dzieci i 
młodzieży, 

 Profilaktyka Raka Piersi 
 Projekcje filmów profilaktycznych na 

godzinach wychowawczych 
(szkodliwośd stosowania środków 
odurzających, zaburzenia odżywiania: 
anoreksja i bulimia, prawidłowe 
odżywianie się, HIV/AIDS), 

 Udział młodzieży w różnorodnych 
formach zajęd rekreacyjnych i 
sportowych organizowanych  przez 
szkołę, 

 Udział uczniów w zawodach 
sportowych 

 Realizowanie na lekcji biologii, wf i g. 
wychowawczych tematyki związanej z 
higieną osobistą oraz racjonalnym 
odżywianiem 

 Udział uczniów w konkursach i 
projektach organizowanych przez  
Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną i inne instytucje, 

 Edukacja rodzicami uczniów na temat 
przyczyn braku uczestnictwa ich dzieci 
w zajęciach wychowania fizycznego 
(zwolnieo z wf) 

proces ciągły pielęgniarka 
profilaktyki 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pielęgniarka 
profilaktyki 
pedagog szkolny 
wychowawcy 
nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia 

Współpraca ze 
Stowarzyszeniem 
Proflaktyki i Terapii 
„Młodzi-Młodym” w 
Koszalinie 

 warsztaty 
 ulotki 
 pomoc psychologiczna i terapeutyczna proces ciągły 

pedagog szkolny 

 
Wdrażanie wniosków z 

Rekomendacje: 
1. Kontynuowad podjęte działania 

proces ciągły wychowawcy 
nauczyciele  
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ewaluacji wewnętrznej  
przeprowadzonej w roku 
szkolnym 2020/2021 
„Świadomośd i skala 
zjawiska cyberprzemocy 
wśród uczniów naszej 
szkoły” 
 

profilaktyczne zawarte w Programie 
wychowawczo-profilaktycznym 
mające na celu uświadomienie 
problemu cyberprzemocy oraz 
skutków prawnych.  

2. Do współpracy w zagadnieniu 
cyberprzemocy zaprosid 
przedstawicieli prawa.  

3. Prowadzid dalsze działania dotyczące 
właściwego reagowania na przemoc 
w sieci i wskazywad konsekwencje 
prawne wynikające z tego zjawiska  

4. Obserwowad zachowania uczniów na 
terenie szkoły w celu określenia 
potencjalnych sprawców i ofiar 
cyberprzemocy. 

5. W klasach, w których wystąpiły formy 
cyberprzemocy, przeprowadzid 
zajęcia profilaktyczne dotyczące 
ochrony danych osobowych, praw 
autorskich i bezpiecznego korzystania 
z portali społecznościowych. 

6. Należy prezentowad uczniom 
pozytywne aspekty korzystania z 
Internetu i urządzeo nowoczesnej 
technologii w tym portali 
społecznościowych i uświadamiad 
faktyczne zagrożenia płynące z agresji 
elektronicznej. 

7. Promowad bezpośrednie formy 
komunikacji i alternatywne sposoby 
spędzania wolnego czasu. 

pedagog szkolny 
 

 

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  

ORAZ RYZYKOWNYM ZACHOWANIOM MŁODZIEŻY 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Termin 

realizacji 
Odpowiedzialni 

Profilaktyka uzależnieo  
Przeciwdziałanie 
negatywnym zachowaniom 
uczniów 

 
 
 
 
 
 
 

 Zajęcia dla uczniów na temat : 
Przyczyny sięgania po alkohol, 
narkotyki, papierosy, korzystanie z 
Internetu 

 Jak pomóc osobie uzależnionej i gdzie 
szukad pomocy? 

 Jak pomóc rodzinie z osobą 
uzależnioną? 

 Uzależnienia i ich skutki  
 Szczególna pomoc uczniom z rodzin 

dysfunkcyjnych (wsparcie ze strony 
nauczyciela, pedagoga), współpraca z 
MOPS 

zgodnie z 
rozkładem 
godzin wych. 
 
proces ciągły 

wychowawcy 
pedagog szkolny 
nauczyciele 
pielęgniarka 
profilaktyki 
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 Udział młodzieży w projekcji filmów 
akcentujących problemy uzależnieo 

 Prowadzenie zajęd pozalekcyjnych 
 Organizowanie rajdów, wycieczek 

krajoznawczych, wyjazdów na mecze, 
wyjśd do kina, do muzeów. Rozgrywki 
sportowe 

 Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
nt. realizacji szkolnej interwencji 
profilaktycznej w przypadku 
podejmowania przez uczniów 
zachowao ryzykownych 

 Edukacja rodziców w zakresie 
profilaktyki uzależnieo 

 Prelekcje i spotkania przedstawicieli 
Policji i współpraca z Policją w 
zakresie realizowania w szkole zadao 
wychowawczo-profilaktycznych. 

 Zamieszczanie na stronie internetowej 
szkoły materiałów, linków o tematyce 
uzależnieo  

Różne działania niosące 
ryzyko negatywnych 
konsekwencji dla zdrowia 
fizycznego, psychicznego 
jednostki, jak i dla jej 
otoczenia społecznego 
m.in.: 
 palenie tytoniu 
 picie alkoholu 
 zażywanie narkotyków, 

środków wziewnych, leków, 
sterydów 

 przemoc rówieśnicza 
 zachowania agresywne i 

przestępcze 
 wczesna aktywnośd 

seksualna 
 porzucanie nauki 
 ucieczki z domu 
 materializm życiowy 
 stosowanie szkodliwych dla 

zdrowia diet dla poprawienia 
atrakcyjności fizycznej 

 zachowania samobójcze, 
samouszkodzenia 

 nawiązywanie znajomości 
poprzez portale społ. 

 Spotkanie z przedstawicielem policji 
„Odpowiedzialnośd  nieletnich za 
czyny karalne, cyberprzemoc”  

 Zajęcia integracyjne w klasie 
pierwszej- lepsze poznanie się oraz 
nawiązanie współpracy 

 Zajęcia z  pedagogiem 
 Spotkania z psychologiem 
 Profilaktyka agresji i przemocy  
 Projekcje filmów edukacyjno-

profilaktycznych 
 Angażowanie uczniów w działalnośd 

pozalekcyjną 
 Angażowanie uczniów w działalnośd 

wolontariacką 
 Rozmowy indywidualne z uczniami 

 
 
 
 
 

 

zgodnie z 
rozkładem 
godzin 
wych. 
proces 
ciągły 

wychowawcy 
nauczyciele 
pedagog szkolny 
pielęgniarka 
profilaktyki 

 
Założone w Planie działao pracy wychowawczo-profilaktycznej zadania mogą ulec modyfikacji  
w sytuacji, kiedy szkoła przejdzie na nauczanie zdalne bądź hybrydowe. 

Opracował zespół w składzie: 

1. Anna Staliś 

2. Marzena Kalinowska  

3. Tomasz Podsiadło 


