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1. WSTĘP 

 
             Podstawowym założeniem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest budowanie 

pomostu między edukacją i wychowaniem, a także zintegrowanie oddziaływań 

wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych oraz profilaktycznych z zakresu 

propagowania zdrowego stylu życia. Działania te realizowane są poprzez:  

- zapobieganie przemocy i agresji, w tym wykluczeniu społeczno - emocjonalnemu                  

w środowisku rówieśniczym; 

- modelowanie postaw prospołecznych, zgodnie z Koncepcją Pracy Szkoły, uwzględniającą 

system wartości;  

- uświadomienie mechanizmów uzależnienia, wskazanie możliwych form pomocy;  

- działania uprzedzające, mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.  

Treści szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły         

i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 

Szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest 

zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać 

zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne Państwa.  

W efekcie Program Wychowawczo-Profilaktyczny stanowi punkt wyjścia do podejmowania 

spójnych działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych,          

które przynoszą korzyść całej społeczności szkolnej i są realizowane w następujących 

obszarach:  

➢ obszar rozwoju intelektualnego,  

➢ obszar rozwoju społecznego, 

➢ obszar rozwoju fizycznego,  

➢ obszar rozwoju emocjonalnego,  

➢ obszar rozwoju duchowego. 
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2. MISJA  SZKOŁY 

 
Współdziałając z rodzicami, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu 

uczniowi wszechstronny rozwój pozwalający mu osiągnąć w przyszłości sukces życiowy. 

Razem tworzymy atmosferę miłości do rodziny, małej i wielkiej ojczyzny, uczymy otwarcia na 

procesy zachodzące w świecie i odpowiedzialności za siebie i społeczność, w której 

funkcjonujemy.  

Nasza Szkoła stwarza optymalne warunki wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia 

w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Umożliwia zdobywanie rzetelnej wiedzy, 

zapewniając swoim wychowankom dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia. Promuje 

rozwój indywidualności twórczych, samodzielności myślenia i sprawności działania. 

Nasza działalność zmierza do tego, aby: 

➢ nasi uczniowie byli rzetelnie przygotowani do pracy, dalszej nauki i życia we 

współczesnym świecie, 

➢ ich rodzice aktywnie wspomagali szkołę i współtworzyli jej program, 

➢ pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy, 

➢ szkoła była placówką cenioną i uznawaną w środowisku. 

 

3. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO:  

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.).  

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).  

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe       

(Dz. U. z 2017r. poz. 60)  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).  

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).  

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 

783).  
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• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu             

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).  

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

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 

r. poz. 1249).  

• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstaw programowych 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. poz. 356)  

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej 

• Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich.  

 

4. OD WYCHOWANIA DO PROFILAKTYKI  

          Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane                               

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.  

Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy wspieraniu 

wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki 

wychowania. Zakresy profilaktyki i wychowania mają obszar wspólny, który stanowią 

działania budujące odporność na potencjalne zagrożenia (czyli profilaktyka I stopnia). 

Najważniejsze jednak wydaje się to, co łączy wychowanie i profilaktykę – jest to aspekt 

wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. 

Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko 

wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne 

metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz 

funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe. 

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

obejmują:  

➢ powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników Szkoły,  
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➢ zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę przy realizacji 

zadań określonych w programie,  

➢ respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektora, rady rodziców, samorządu uczniowskiego),  

➢ współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym Szkoły (np. udział organizacji 

pozarządowych i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną 

Szkoły),  

➢ współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

5. DIAGNOZA 

         Program Wychowawczo-Profilaktyczny naszej Szkoły opracowany został w oparciu o:  

• Indywidualne rozmowy z nauczycielami, rodzicami, uczniami, 

• Wywiady prowadzone z rodzicami przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga, 

• Obserwacje zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć pozalekcyjnych, 

na imprezach szkolnych i pozaszkolnych przez wychowawców klas, nauczycieli                    

i pedagoga szkolnego, 

• Analizę dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych,  dokumentacji 

pedagoga szkolnego, 

• Informacje płynące od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły          

o bieżących problemach wychowawczych, 

• Informacje z instytucji współpracujących ze szkołą. 

Na tej podstawie: 

- opracowany został kalendarz świąt i uroczystości szkolnych;  

- ustalone zostały priorytety kształcenia i wychowania - na podstawie wniosków                            

z ewaluacji wewnętrznej dokonanej przez Zespół ds. ewaluacji,  

- przeprowadzono ankiety diagnostyczne skierowane do uczniów,  

- opierały się wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  



7 

- dokonano ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki 

realizowanych w roku szkolnym 2021/2022,  

- przeanalizowano wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych itp.,  

- dokonano analizy innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. uwagi, 

spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).  

                Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich jest 

szkołą ponadgimnazjalną, w skład której wchodzą następujące typy szkół:  

- Technikum,  

- Branżowa Szkoła I Stopnia. 

W poprzednim roku szkolnym w szkole kształciło się ponad 500 uczniów, którzy pochodzą                         

z terenu Powiatu strzelecko - drezdeneckiego jak również z powiatów ościennych,                               

w większości ze środowisk wiejskich. Celem wszystkich uczniów jest zdobycie przygotowania 

zawodowego i świadome wejście na rynek pracy. Duża grupa młodzieży zwłaszcza uczącej się 

w Technikum oprócz zdobywania kwalifikacji zawodowych z sukcesem zdaje egzamin 

maturalny.  

a) WYNIKI DIAGNOZY:  

Diagnoza sytuacji wychowawczej wskazuje problemy, z którymi zmagają się rodziny 

uczniów. Są to: wielodzietność, niski status materialny, bezrobocie rodziców, podejmowanie 

prac zarobkowych za granicą, sieroctwo, alkoholizm rodziców, rozwody.  

Zdiagnozowano następujące problemy wychowawcze: 

− absencja uczniów na zajęciach lekcyjnych, 

− agresja rówieśnicza,  

− pojawiające się zachowania ryzykowne: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, 

eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi, 

− cyberprzemoc, 

− autoagresja.  

Sukces w procesie wychowawczym jest możliwy jednak tylko wówczas, gdy świadome 

wychowywanie realizowane jest nie tylko przez nauczycieli i pracowników administracyjnych 

szkoły, ale także przez samych uczniów oraz ich rodziców, opiekunów. Dlatego Program 



8 

Wychowawczo-Profilaktyczny na tę trójpodmiotowość – uczeń – rodzic – nauczyciel kładzie 

główny nacisk. Celami współdziałania pomiędzy nauczycielami i rodzicami/opiekunami 

ucznia są:  

- wzajemna wymiana informacji o uczniu: postępy w nauce, zachowanie się ucznia                  

w środowisku szkolnym, 

- zapoznanie rodziców z Rocznym Planem Pracy Szkoły, jej podstawowymi dokumentami 

(Statutem, regulaminami, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, Programem 

Wychowawczo-Profilaktycznym),  

- informowanie Szkoły przez rodziców o stanie zdrowia dziecka, jego zainteresowaniach, 

funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym;  

- zachęcanie przez Szkołę rodziców do współdziałania w obszarze spraw opiekuńczo-

wychowawczych (udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, wycieczkach oraz 

konstruktywnym spędzaniu czasu wolnego);  

- niesienie pomocy rodzinom, w których występują znaczne trudności w realizacji zadań 

opiekuńczo – wychowawczych.  

b) CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE 

Czynniki ryzyka                              

występujące w szkole 

Czynniki chroniące                          

występujące w szkole 

 

- przemoc rówieśnicza,  

- odrzucenie przez rówieśników,  

- brak umiejętności kierowania własnym 

zachowaniem,  

- przynależność do destrukcyjnej grupy 

rówieśniczej,  

- niepowodzenia w szkole,  

- słaba więź ze szkołą.  

 

- integracja grupy klasowej,  

- przyjazny klimat w szkole,  

- dobre relacje uczeń - nauczyciel,  

- sukcesy edukacyjne,  

- nauka wzajemnej pomocy, 

- rozwijanie zainteresowań uczniów,  

- pomoc w pokonywaniu barier, 

rozwiązywaniu konfliktów,  

- poczucie bezpieczeństwa.  

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły ujmuje ucznia w sposób indywidualny, kładąc 

nacisk na integrację w obszarach: intelektualnym, moralnym, społecznym, emocjonalnym, 
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duchowym i zdrowotnym. Umożliwia dążenie do zaplanowanych wspólnie przez 

wychowawców i nauczycieli oraz rodziców i samych uczniów celów. Pomaga w kształceniu 

postrzegania świata, kształtowaniu uczuć moralnych i estetycznych, postaw społecznych                 

i przekonań oraz zapewnia wszechstronne kształtowanie osobowości.  

 

6. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Kraj. to osoba, 

którą cechuje:  

1) Samodzielność:   

- orientuje się w otaczającym świecie, 

- korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

- rozwija swoje umiejętności, w oparciu o predyspozycje i uzdolnienia, 

- jest przygotowany do podjęcia studiów na dowolnie wybranym kierunku, 

- przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury osobistej, 

- swobodnie porusza się po rynku pracy; 

2) Komunikatywność:  

- zna w stopniu umożliwiającym komunikację dwa języki obce (w tym jeden na poziomie 

rozszerzonym),  

- umiejętnie komunikuje się z otoczeniem, 

- potrafi prezentować i bronić własnego zdania,  

- dobrze współpracuje w grupie, 

- otwarty na innych; 

3) Odpowiedzialność: 

- potrafi przyznać się do błędów i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje, 

- postępowanie i decyzje,  w swoim działaniu zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje                          

i innych, 

- dba o rozwój fizyczny, zdrowie i higienę psychiczną, 

- w swoim postępowaniu kieruje się zasadami moralnymi, 

- odpowiedzialny za środowisko lokalne; 

 

4) Tolerancyjność:   

- szanuje poglądy i zdanie innych, 

- nie ma uprzedzeń rasowych i religijnych. 
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7. CELE OGÓLNE:  
 

a) DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA 

              Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań                          

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

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych,  

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, jego zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,  

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowaniu postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania 

wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,  

4) duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:  

- współdziałanie całej społeczności Szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,  

- kształtowanie hierarchii systemu wartości,  

- współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz 

zachowań proekologicznych,  

- wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze Szkołą oraz społecznością lokalną,  

- kształtowanie przyjaznego klimatu w Szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych 

oraz relacji uczniów i nauczycieli,  

- doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz z ich rodzicami lub opiekunami  
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- wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców             

lub opiekunów,  

- kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału              

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów                 

w życiu społecznym,  

- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej                   

i światowej. 

 

b) DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA  

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy              

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli                           

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.  

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:  

- poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków,                    

w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,                             

- rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,                     

- kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,                                                    

- kształtowanie krytycznego myślenia, wspomaganie uczniów i wychowanków                                  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,                                                                                    

- doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego.  
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c) DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

Działalność informacyjna w Szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli                                   

i wychowawców oraz         innych pracowników szkoły.  

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:  

- dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom                              

lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych                    

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych                  

i innych zagrożeń cywilizacyjnych,                                                                                

- udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, 

ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  

- przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,  

- informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów                                           

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.  

 

d) DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA 

Działalność profilaktyczna w Szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  

Działalność profilaktyczna obejmuje:  

- wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu 

życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych 

niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  
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- wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

występowanie zachowań ryzykownych,  

- wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie 

zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.  

 

Działania te obejmują w szczególności:  

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych 

w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii,  

2) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,  

3) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 

zachowań ryzykownych,  

4) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,                         

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.  
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8. ZADANIA WYCHOWAWCZE:  
 
Dyrektor/Wicedyrektor:  
- dba o prawidłowe funkcjonowanie Szkoły, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,  

- koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w Szkole,  

- stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw ucznia oraz umożliwia uczniom podtrzymanie 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,  

- czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.  

- współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem Uczniowskim, 
wspomaga nauczycieli w realizacji zadań.  

 

Nauczyciele:  
- wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,            
ich zdolności i zainteresowania; udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń 
szkolnych,  

- współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 
uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,  

- kształcą i wychowują dzieci zgodnie z zasadami określonymi w Programie Wychowawczo-
Profilaktycznym,  

- reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci,  

- zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem,                     
oraz w czasie wycieczek.  
 

Wychowawcy klas:  
- poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt                                                
z rodzicami/opiekunami, organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców/opiekunów 
w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,  

- integrują zespół klasowy,  

- rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej 
pomocy,  

- interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do 
Szkoły, badają wspólnie z pedagogiem przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych,  

- wdrażają uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu 
klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),  

- propagują zasady kulturalnego zachowania,  
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- troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów do dbałości              
o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu 
szkolnym i poza Szkołą,  

- czuwają nad wszechstronnym rozwojem osobowym ucznia oraz przygotowują go do 
samodzielnego funkcjonowania poprzez wzmacnianie postawy odpowiedzialności,  

- utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami wychowanków, systematyczne informują                         
o postępach ich dzieci, włączają rodziców/opiekunów w życie Szkoły i dążą do uzgodnienia 
wspólnych zasad wychowania,  

- wspólnie z podopiecznym dokonują ewaluacji i oceny rezultatów działań wychowawczych,  

- przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej      
pracy,  

- pomagają poznać mocne i słabe strony ucznia w celu planowaniu rozwoju wychowanka, 
- współpracują z pedagogiem szkolnym, w celu rozwiązania sytuacji problemowych.   
 

Pedagog szkolny:  
- przeprowadza rozmowy indywidualne z uczniami, naprowadza, pomaga w rozwiązaniu 
problemu, wspiera ucznia,   
- rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń 
szkolnych,  

- określa formy i sposoby udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,  
- organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli,  

- podejmuje działania wychowawcze wynikające z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
Szkoły,  

- wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły,  

- działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się               
w trudnej sytuacji życiowej,  

- dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w Szkole oraz systematycznie przekazuje 
informacje na ten temat radzie pedagogicznej,  

- kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,  

- utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas, 

- kontaktuje się z rodzicami w sprawach problemowych ich dzieci; wspólnie podejmują 
działania; doradza, wskazuje rozwiązania, informuje,  

- współpracuje z sądem, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, ośrodkami pomocy 
społecznej,  innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz  młodzieży,  
- przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczo - profilaktycznej 
szkoły.  
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Rodzice/ opiekunowie prawni:  
- dbają o właściwą formę spędzania wolnego czasu przez dzieci,  

- współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.  

- współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,  

- uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,  

- uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,  

- zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,  

- współpracują z wychowawcą klasy, pedagogiem i innymi nauczycielami uczącymi w klasie.  
 

Pracownicy niepedagogiczni:  
- reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,                        

- wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.  

Rada rodziców:  
- reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy 
Szkoły,                                                                                                                                                                       
- współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, współuczestniczy                         
w opracowaniu programu wychowawczego Szkoły,  

- gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł,  

- wspiera Szkołę w jej zadaniach dydaktycznych i wychowawczych.  

- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny     
Szkoły.  
 

Samorząd Uczniowski:  
- inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,  

- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec                                                 
dyrekcji i grona pedagogicznego,  

- propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

- uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej Szkoły,  

- współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

- prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,  

- propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,  

- dba o dobre imię i honor Szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,  
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- Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich.  

 

9. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 
2022/2023  
 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej                                    

są ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, 

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli. 

 

Podstawowym celem realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym,     

ryzykownym, a w sytuacji ich wystąpienia niezwłocznego reagowania i wyciągania wniosków. 

Ważnym elementem realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie 

tradycji i ceremoniału Szkoły.  

 

10. KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH w roku szkolnym 2022/2023 (załącznik nr 1) 

 

11. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (załącznik nr 1) 
 

12. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym badaniu wartości Programu poprzez 

gromadzenie szeregu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji                              

i podnoszenia skuteczności Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.  

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,  

2) analizę dokumentacji,  

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców/opiekunów                              

i nauczycieli,  
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4) rozmowy z rodzicami/opiekunami,  

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez szkolny Zespół 

ds. ewaluacji oraz Zespół wychowawczy powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest 

opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami 

prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada 

rodziców.  

 

Szczegółowa analiza pracy wychowawczej za rok szkolny 2022/2023 dotyczyć będzie:  

- poczucie bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły,  

- kształtowania postaw i respektowania norm społecznych,  

- wspomaganie rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, 

- organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,  

- organizacji pomocy w nauce uczniom z opiniami i orzeczeniami.  

 

Nauczyciele - wychowawcy zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji klasowej, 

dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej poszczególnym 

uczniom zgodnie z zasadami szkolnymi, jak również do przedstawienia sprawozdań 

półrocznych dla danej klasy.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany przez Zespół Wychowawczy CKZiU 

i uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną CKZiU w Strzelcach 

Krajeńskich w dniu 30 sierpnia 2022 r.  

 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY:                                     RADA RODZICÓW przy CKZiU: 
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Załącznik nr 1  

 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 

W  CENTRUM KSZTAŁCENIA  

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

w roku szkolnym 2022/2023 

Lp. Impreza Data Odpowiedzialni 

1 „Chrzest kotów” dla klas 

pierwszych 

 

Wrzesień Justyna Turek, 

Magdalena Rutkowska 

Samorząd Uczniowski 

2 Strzelczanie dla Strzelczan  

 

Szkolne Koło Caritas 

ks. M. Woźniak 

3 Dzień chłopaka 

 

Wrzesień 2022 Justyna Turek, 

Magdalena Rutkowska 

Samorząd Uczniowski 

4 Dzień Edukacji Narodowej 14 października 

2022 

Marianna Mudrow,  

Magdalena Rutkowska 

5 Tydzień Kariery Październik 

2022 

Jolanta Gotowczyc,  Justyna 

Turek, Małgorzata Wojtylewska 

6 Mistrzostwa Powiatu w Piłce 

Nożnej 11-osobowej 

Październik 

2022 

Małgorzata Lipert, 

Mariusz Świątkowski 

7  Konkurs Pieśni Patriotycznej Listopad 2022 Wojciech Zieliński 

Jolanta Con 

Jolanta Gotowczyc 

8 Powiatowy Konkurs Języka 

Niemieckiego 

Listopad 2022 Jolanta Con 

Sebastian Rzepka 

9 Etap szkolny Konkursu 

Matematycznego 

Listopad 2022 Małgorzata Wojtylewska, 

10 Konkurs Literacki 

 

Listopad 2022 Marianna Mudrow, 

Magdalena Rutkowska 

11 Mistrzostwa Powiatu w Darta i 

w Tenisie Stołowym 

Grudzień 2022 Piotr Buda 

Mariusz Świątkowski 

12 Mikołajkowy Turniej Szachowy 6.12.2022 Tomasz Krzyszewski 

13 Mikołajki 

 

 

6.12. 2022 

Justyna Turek, 

Magdalena Rutkowska 

Samorząd Uczniowski 

14 „MAMY TALENT” Grudzień 2022 Justyna Turek, Magdalena 

Rutkowska, Mariusz Świątkowski 

Samorząd Uczniowski 

15 Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Grudzień 2022  
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Zdrowiu pod hasłem HIV/AIDS 

a uzależnienia 

Justyna Turek 

16 Konkurs holed Grudzień 2022 ks. M. Woźniak 

ks. W. Lisiewicz 

Justyna Turek 

Jolanta Gotowczyc 

17 Konkurs języka angielskiego Grudzień 2022 Marta Dzioch-Stadler, 

Marek Florczak 

18 Turniej warcabowy Marzec 2023 Tomasz Krzyszewski 

19 Dzień Kobiet 8.03.2023 Justyna Turek, 

Magdalena Rutkowska 

Samorząd Uczniowski 

20 Pielgrzymka do Częstochowy 

dla maturzystów 

Kwiecień 2023 ks. M. Woźniak 

ks. W. Lisiewicz 

21 Powiatowy Turniej Szachowy Kwiecień 2023 Tomasz Krzyszewski 

22 Konkurs Wiedzy Pożarniczej Kwiecień 2023 Mariusz Świątkowski 

23 Dzień Dziecka według zasad 

fair play i bezpiecznego 

kibicowania  w ramach 

programu Szkoła bez Przemocy, 

01.06.2023  Piotr Buda, Małgorzata Lipert, 

Mariusz Świątkowski, Justyna 

Turek, Wojciech Zieliński. 

 

 

 

 

 


