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Dodatkowe działania w programie wychowawczo – profilaktycznym 

wynikające z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej:  

 

 

1.  „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji”. 

2. „Procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. 

3. „Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników 

egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych”. 

4. „Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”. 

 a także profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań 

wywołanych przez  COVID – 19 oraz zgodnie z kierunkami  realizacji polityki 

oświatowej państwa w  roku szkolnym 2021/2022.      

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       
Autorzy: mgr Melania Dec 

Mgr Marta Posłuszny  

 

 

 

 

 

            

                                                  Kolbuszowa, dnia 20.09.2021 r.   
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Dodatkowe działania w programie wychowawczo – profilaktycznym wynikające z 

przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej : 

1. „ Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej 

sytuacji” . 

2. „ Procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”  

3. „ Szkoła organizuje procesy edukacyjne , uwzględnia wnioski z analizy wyników 

egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych”. 

4. „Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”. 

 a także profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań wywołanych przez   

COVID -19 oraz zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym  

2021/2022.  

                                              

L
p. 

Zadania                     Formy realizacji Odpowiedzialni Termin 

1. Wspomaganie 
przez szkołę 
wychowawczej roli 
rodziny m. in. przez 
właściwą 
organizację zajęć 
edukacyjnych wdż 
oraz realizację 
zadań programu 
wychowawczo – 
profilaktycznego. 

1.Spotkania  z rodzicami w celu:  

- przedstawienie regulaminu 
funkcjonowania ZST w czasie zagrożenia 
epidemiologicznego  

- zapoznanie z procedurami BHP 
obowiązującymi w związku z COVID -19 

- zapoznanie z czynnikami ryzyka dla 
szkoły 

-zapoznanie z zarządzeniem w sprawie 
organizowania zastępstw lub zajęć 
opiekuńczych    

- przedstawienie informacji i regulaminu 
dotyczącego szczepień przeciw COVID - 
19   

2. Zapewnienie wsparcia psychologiczno- 
pedagogicznego w sytuacji kryzysowej 
wywołanej COVID -19. 

3. Zorganizowanie spotkania dla 
rodziców z psychologiem lub 
pedagogiem odnośnie postaw 
rodzicielskich sprzyjających właściwemu  
rozwojowi dziecka/ prezentacje, referat/. 

4. Wprowadzanie uczniów w świat 

Wychowawcy 
klas, dyrekcja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 
wychowawcy, 
pedagog. 

 

Dyrekcja, 
wychowawcy, 
pedagog. 

 

Do 3.09.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco w 
miarę potrzeb. 

 

Kolejna, 
najbliższa 
wywiadówka. 

 

Zgodnie z 
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wartości , w tym ofiarności, współpracy, 
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i 
szacunku dla tradycji, wskazywanie 
wzorców postępowania i budowanie 
relacji społecznych sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia( rodzice, 
przyjaciele)  - lekcje wdż, historii, języka 
polskiego oraz wychowawcze, dobór 
właściwych książek, utworów. 

   

               

Nauczyciele, 
wychowawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalendarzem roku 
szkolnego oraz 
rozkładami 
materiału 
nauczania z 
poszczególnych 
przedmiotów. 

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

1.Włączanie społeczności szkolnej do 
akcji charytatywnych: „ Szlachetna 
Paczka”, „ Pomoc dla Afryki”, „ Adopcja 
Serca”, wolontariat, współpraca  z 
CARITAS i SU. 

2. Poszerzenie tematyki godzin 
wychowawczych o zagadnienia 
dotyczące higieny pracy umysłowej, 
bezpieczeństwo w domu, szkole i sieci 
oraz właściwych postaw wobec drugiego 
człowieka ( rówieśnika, osoby starszej, 
pracownika szkoły). 

3. Profilaktyka zdrowotna:  

- przestrzeganie reguł i zapobieganie  
szerzeniu się COVID 19 ( maseczki, 
dezynfekcja, dystans, wietrzenie 
pomieszczeń, dyżury nauczycieli, 
redukcja osób odwiedzających szkołę, 
lekcje wychowawcze). 

- przeciwdziałanie stosowaniu używek( 

Dyrekcja, 
nauczyciele, 
wychowawcy 
oraz uczniowie. 

 

Wychowawcy, 
pedagog. 

 

 

 

 

Dyrekcja, 
pedagog 
szkolny, 
wychowawcy, 
nauczyciele. 

 

 

Zgodnie z 
kalendarzem roku 
i na miarę 
potrzeb. 

 

Zgodnie z planami 
pracy 
wychowawczej w 
poszczególnych 
klasach. 

 

 

Na bieżąco w 
ciągu całego roku 
szkolnego. 
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alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, 
leki)poprzez uświadamianie na lekcjach 
wychowawczych, organizowanie akcji 
profilaktycznych, konkursów, spotkań z 
pedagogiem, psychologiem, higienistką 
szkolną itp. 

- zapoznanie uczniów z zasadami 
korzystania z gabinetu higienistki. 

 

4. Zapoznawać młodzież z nauczaniem 
JPII i S. Wyszyńskiego oraz podkreślać 
rolę rodziny w oparciu o osobistą 
godność człowieka( lekcje wychowawcze, 
wycieczki, konkursy). 

5. Wdrażać zasady moralne i etyczne 
poprzez organizowanie rekolekcji , 
rekomendowanie odpowiednich 
wzorców i postaw społecznych, 
zachęcanie do czytania adekwatnych 
książek i oglądania filmów. 

6. Doceniać otrzymywane  przez szkołę 
wsparcie i pomoc  od środowiska 
lokalnego oraz kształtować u młodzieży 
umiejętność wyrażania wdzięczności. 

7. Ukazywanie wartości  rodziny w życiu 
osobistym człowieka( wzorce) oraz 
wnoszenie pozytywnego wkładu w życie 
swojej rodziny. 

8. Organizowanie konkursów 
ukierunkowanych na chrześcijański 
system wartości, zapraszanie osób 
prezentujących pozytywny system 
wartości   .    

9. Wdrażać młodzież do życia 
społecznego poprzez organizowanie 
wycieczek, spotkań, udziału w 
uroczystościach patriotycznych oraz 
innych ukierunkowanych ku dobru i 
prawdzie w oparciu o nauczanie JP II.            

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 
nauczyciele. 

 

 

 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
księża. 

 

 

Wychowawcy, 
nauczyciele. 

 

Dyrekcja, 
nauczyciele, 
wychowawcy. 

 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
księża. 

 

Dyrekcja, 
nauczyciele, 
wychowawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco w 
ciągu całego roku 
szkolnego. 

 

 

Na bieżąco w 
ciągu całego roku 
szkolnego. 

 

 

Na bieżąco przy 
każdej okazji. 

 

 

Na bieżąco przy 
każdej okazji. 

 

Zgodnie z 
harmonogramem 
konkursów. 

 

Zgodnie z 
kalendarzem 
uroczystości 
szkolnych. 
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3. Działania na rzecz 
szerszego 
udostępniania 
kanonu edukacji 
klasycznej, 
wprowadzenie w 
dziedzictwo 
cywilizacyjne 
Europy, edukacji 
patriotycznej, 
nauczanie historii 
oraz poznawanie 
polskiej kultury, w 
tym osiągnięć  
duchowych i 
materialnych. 
Szersze  i 
przemyślane 
wykorzystanie w 
tym względzie m. 
in. wycieczek 
edukacyjnych. 

1.Edukacja patriotyczna na lekcjach 
historii, języka polskiego oraz na lekcjach 
wychowawczych. 

2. Udział młodzieży w programie MENiS „ 
Poznaj Polskę” – wycieczki. 

- planowanie wycieczek 

- przeprowadzenie wycieczek 

- sporządzenie sprawozdań 

Nauczyciele,    
wychowawcy. 

 

Organizatorzy 
wycieczek. 

Na bieżąco. 

 

 

Zgodnie z 
harmonogramem
wycieczek. 

4. Podnoszenie 
jakości edukacji 
poprzez działania 
uwzględniające 
zróżnicowane 
potrzeby 
rozwojowe  i 
edukacyjne 
wszystkich 
uczniów, 
zapewnienie 
wsparcia 
psychologiczno – 
pedagogicznego , 
szczególnie w 
sytuacji 
kryzysowwej 
wywołanej 
pandemią COVID – 
19 w celu 

1.Szybkie reagowanie na pojawiające się 
sytuacje kryzysowe związane z COVID 19. 

2. Postępowanie zgodne z regulaminem 
dotyczącym pojawienia się osoby z 
objawami sugerującymi COVID 19. 

3. Zapewnienie odpowiedniej opieki 
psychologicznej dla osób przeżywających 
traumę związaną z COVID 19 ( 
zaangażowanie pedagoga szkolnego, 
dyrekcji, wychowawcy klasy, rodzica, 
konsultacja z PPP, higienistka, SANEPID). 

2. Organizowanie zajęć wspomagających 
mających na celu niwelowanie braków z 
przedmiotów ogólnokształcących. 

3. Planowanie zajęć wspomagających i 
dodatkowych przy ścisłej współpracy z 
rodzicami i uczniami i motywowanie do 
uczestnictwa w nich. 

Dyrekcja, 
nauczyciele, 
pedagog, 
higienistka 
szkolna. 

 

 

 

 

 

Dyrekcja, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
rodzice. 

 

 

W razie potrzeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z 
zapotrzebowa -
niem uczniów 
oraz zgodą 
rodziców. 
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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. 

 

4. Dostosowanie wymagań do potrzeb i 
możliwości uczniów. 

 

5.Dostosowanie sposobów aktywizacji 
uczniów do indywidualnych możliwości i 
potrzeb każdego z nich, stopniowanie 
trudności zadań. 

6.Współpraca na płaszczyźnie pedagog – 
wychowawca – uczeń  w wykorzystaniu 
dominującego typu inteligencji podczas 
przekazywania wiedzy i uczenia się. 

 

7. Stosowanie oceniania kształtującego 
mające na celu uświadomienie uczniowi 
jego mocnych i słabych stron. 

 

8.Zwracanie uwagi na podsumowanie 
każdej lekcji oraz w większym stopniu 
wdrażać uczniów do dokonywania 
samooceny. 

9.Uzasadnianie słowne oceny ucznia co 
przyczyni się do lepszych  relacji  uczeń – 
nauczyciel a ponadto uczniowie odczują 
większe wsparcie i będą bardziej 
zmotywowania do pracy, gdy odniosą 
porażkę. 

10. Otoczenie szczególną opieką uczniów 
najzdolniejszych poprzez organizowanie 
dla nich zajęć  dodatkowych celem 
pogłębiania ich wiedzy. 

 

11. Doskonalenie komunikacji między 
szkołą i rodzicami poprzez informowanie 
o wynikach egzaminów zewnętrznych. 

 

12. Zorganizowanie konkursu 

 

Nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia. 

 

Nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia. 

 

Pedagog, 
wychowawcy. 
Nauczyciele. 

 

Nauczyciele 
uczący. 

 

 

Nauczyciele 
uczący. 

 

 

Nauczyciele 
uczący. 

 

 

 

Wychowawcy, 
nauczyciele. 

 

 

Dyrekcja, 
nauczyciele. 

 

 

 

Wrzesień. 

 

 

Na bieżąco 
podczas lekcji. 

 

Wrzesień – 
październik 

 

 

Na bieżąco 
podczas lekcji. 

 

 

Na bieżąco 
podczas lekcji. 

 

 

Na bieżąco przy 
ocenianiu. 

 

 

 

W miarę 
zainteresowań 
uczniów. 

 

Podczas 
wywiadówek . 

 

Zgodnie z 
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dotyczącego zdrowia psychicznego , 
zagrożeń w sieci ( netykieta). 

 

13. Przeprowadzenie zajęć na lekcjach 
wychowawczych dotyczących 
bezpiecznego korzystania z      internetu  
/ uzależnienie/, nieodpowiednie 
kontakty, cyberprzemoc,, bezpieczne 
hasła, kultura komunikacji w sieci. 

 

Nauczyciele. 

 

 

Wychowawcy, 
pedagog . 

 

 

harmonogramem 
konkursów. 

 

 

Zgodnie z 
tematyką lekcji z 
wychowawcą. 

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

1.Rozpoznanie zainteresowań i potrzeb 
uczniów poprzez diagnozy na wejściu. 

 

2. Wzmacnianie współpracy między 
szkołą a pracodawcami. Organizowanie 
wystaw, wycieczek do zakładów praktyk 
uczniowskich. 

 

3. Rozpoznawanie potrzeb na rynku 
pracy we współpracy z samorządem. 

 

4. Lekcje z doradztwa zawodowego  dla 
uczniów klas programowo najwyższych 
oraz spotkania z przedstawicielami 
uczelni wyższych jako wspierające przy 
wyborze właściwej dalszej drogi 
kształcenia lub pracy. 

5. Monitorowanie potrzeb środowiska 
lokalnego i odpowiadanie na nie. 
Podejmowanie nowych wyzwań  i 
inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. 

 

6. Uświadamianie uczniom, że ich praca 
w zakładach gdzie odbywają praktyki, 
wolontariat, uczestnictwo w imprezach 
lokalnych oraz odnoszące przez nich 
sukcesy, wpływają na dobry wizerunek 
nie tylko szkoły ale i ich samych. 

Wychowawcy 
klas, 
nauczyciele. 

 

Opiekun 
praktyk, nauczy 
-ciele zawodu. 

 

Dyrekcja 

 

 

Dyrekcja, 
nauczyciele 
doradztwa 
zawodowego. 

 

 

Dyrekcja, 
kierownik 
praktyk. 

 

Dyrekcja, 
nauczyciele, 
wychowawcy. 

 

 

Wrzesień. 

 

 

Zgodnie z 
harmonogramem 
wycieczek. 

 

 

Na bieżąco. 

 

Zgodnie z planem 
lekcji. 

 

 

 

Na bieżąco. 

 

 

 

Na bieżąco przy 
organizowaniu 
imprez szkolnych 
oraz lokalnych. 
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7.Nagłaśnianie na bieżąco w mediach 
społecznościowych informacji o 
imprezach organizowanych przez szkołę  
oraz sukcesów uczniów celem ich 
dowartościowywania. 

 

Organizatorzy 
imprez 
szkolnych. 

 

 

 

 

Przy okazji 
organizowania 
takich imprez. 

 

 

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

1.Udział w webinariach organizowanych 
przez Ministerstwo Klimatu i Srodowiska 
w serii” Lekcje z klimatem”. 

2. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z 
biologii, geografii, chemii dotyczących 
równowagi ekologicznej oraz zmian 
zachodzących w środowisku 
wynikających z gospodarczej działalności 
człowieka/ segregowanie śmieci, 
oszczędzanie wody/. 

3. Zorganizowanie II edycji działań 
ekologicznych „ Przyjaciel Lasu”. 

 

4. Organizowanie akcji ekologicznych: 
zbieranie nakrętek, makulatury, zużytych 

Nauczyciele i 
wychowawcy 
klas. 

Nauczyciele tych 
przedmiotów, 
wychowawcy 
klas. 

 

 

Nauczyciele, 
geografii, 
biologii. 

 

Wychowawcy, 
nauczyciele. 

Zgodnie z 
harmonogramem
takich lekcji. 

Zgodnie z 
rozkładami 
materiału oraz na 
bieżąco. 

 

 

Zgodnie z 
terminarzem 
konkursów. 

 

Na bieżąco. 
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baterii. 

                                                             

                               Zmiany opracował zespół w składzie: mgr Melania Dec, mgr Marta Posłuszny. 


