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Podstawy prawne
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.,
przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997r. nr 78 poz. 483);
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078 i 1287/;
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60, 949, 2203, 2245,
z 2019r. poz. 1287);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 803);
 Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018r. poz. 467);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na
indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. 2017r. poz. 1569);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2017r. poz. 1580);
 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991r.
nr 120 poz. 526);
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2016r. poz. 1654, z 2017 r. poz. 773);
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. z zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r.
poz. 1249);
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2017r. poz. 882);
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r. poz. 1390);
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2017r. poz. 783, 1458).
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Założenia ogólne programu
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 3 STO funkcjonuje w środowisku miejskim. Obejmuje swoim oddziaływaniem uczniów
przybyłych z różnych placówek. Wielu z uczniów posiada opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pojedyncze, orzeczenie do kształcenia
specjalnego.
• Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny jest dokumentem, który wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju.
• Formułując zadania i kierunek oddziaływań zapobiegawczych, postawiliśmy sobie za cel kształtowanie konkretnych umiejętności
niezbędnych do pełnego rozwoju osobowego naszych uczniów:
− umiejętności interpersonalnych - określających zdolność i jakość kontaktu z otoczeniem, obejmujących poznanie i wykorzystanie
własnych emocji, potrzeb, zdolności i umiejętności do samokontroli;
− umiejętności uczenia się - przyswajania, zapamiętywania, analizowania i odtwarzania treści edukacyjnych zgodnie z naturalnymi
predyspozycjami i dominującym typem inteligencji.
• W planowaniu i doborze oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych uwzględniliśmy prawidłowości okresu rozwoju człowieka.
Chcemy pomóc młodzieży w spokojnym budowaniu przyszłości tak, aby społecznie akceptowane wzorce były dla nich atrakcyjniejsze
od tych patologicznych, destruktywnych, wyzwalających zachowania ryzykowne.
•

Nasze oddziaływania będą dotyczyły:
− zagrożeń wewnętrznych (deficyty intelektualne, emocjonalne, duchowe i społeczne);
− zagrożeń zewnętrznych (palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych, zażywanie narkotyków i dopalaczy, zachowania
agresywne, wagarowanie, grupy dysfunkcyjne), którym uczeń niejednokrotnie ulega, aby poradzić sobie z deficytami
wewnętrznymi.

•

W programie przewidziano zastosowanie czterech strategii:
− informacyjnej - dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych;
− edukacyjnej - rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych;
− działań alternatywnych - stworzenie możliwości angażowania się w działalność pozytywną (np. zajęcia pozalekcyjne, rozwijanie
zainteresowań);
− wczesnej interwencji - pomoc osobom mającym trudności w rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.
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W wyniku analizy zebranych informacji od rodziców, uczniów i nauczycieli zostały wskazane następujące wartości i umiejętności ważne
w życiu młodzieży:
Profilaktyka uzależnień i zachowania prozdrowotne:
− motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą;
− promowanie wzorców zdrowego trybu życia (zdrowe odżywianie się, aktywność ruchowa, wolność od nałogów);
− wskazanie sposobów radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
− budzenie świadomości o przyczynach sięgania po środki uzależniające i negatywnych skutkach uzależnień;
− podnoszenie świadomości uczniów w sprawach nowopowstałych środków uzależniających, niebezpieczeństwach ich zażywania oraz
skutkach uzależnień tymi środkami;
− uczenie dobrych wyborów i odpowiedzialności za własne decyzje;
− wskazywanie wzorców i autorytetów;
− wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi problemami – także przez szukanie pomocy u osób zaufanych i specjalistów;
− wykształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego;
− uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się presji grupy;
− podkreślanie mocnych stron ucznia i jego indywidualności – kształtowanie odporności na manipulację.
Kształtowanie umiejętności społecznych, tolerancja:
− kształtowanie umiejętności rozpoznawania i właściwego wyrażania emocji, w tym empatii;
− uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
− rozwijanie umiejętności kluczowych sprzyjających integracji grupy, komunikowania się i wspólnego rozwiązywania problemów;
− uczenie odpowiedzialności za swoje słowa i postępowanie;
− rozwijanie solidarności grupy i współodpowiedzialności za postępowanie innych;
− aktywne spędzanie czasu wolnego.
Bezpieczeństwo, przeciwdziałanie agresji i przemocy:
− nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych;
− budzenie poczucia własnej wartości;
− eliminowanie zachowań agresywnych – m.in. przez kierowanie agresji negatywnych liderów na inne obszary aktywności;
− doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się;
− ćwiczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów;
− kształtowanie postawy zrozumienia i otwartości;
4

− kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zachowania i postawy;
− uczenie się bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, w tym rozpoznawania i przeciwdziałania cyberprzemocy;
− kształtowanie umiejętności stosowania się do zasad bezpieczeństwa w szkole i miejscach publicznych.
Rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów:
− określanie mocnych stron i predyspozycji;
− organizowanie zajęć rozwijających uwzględniających indywidualne predyspozycje i zdolności uczniów;
− współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wszechstronnego rozwoju uczniów;
− umożliwienie uczestnictwa w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
− organizowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem różnorodnych metod i form pracy dostosowanych do możliwości poznawczych
uczniów.

Wizja szkoły
Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 3 STO to placówka widoczna w środowisku, przyjazna uczniom, otwarta na inicjatywy
nauczycieli, uczniów i propozycje rodziców. To szkoła przygotowująca ucznia do sprostania wymogom rozwijającej się cywilizacji technicznej
z zachowaniem tradycyjnych wyznaczników człowieczeństwa.
Wizja szkoły oparta jest na następującej filozofii:
1. Szkoła jest wspólnotą krzewiącą zasady tolerancji, wzajemnego szacunku i współpracy uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu
jej wizerunku.
2. W pracy szkoły bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich.
3. Nasze wspólne działania mają na celu przygotowanie do pracy i życia aktywnego, skutecznie działającego, otwartego na ludzi, zdolnego do
ciągłego samokształcenia absolwenta, umiejącego właściwie oceniać siebie i swoje możliwości.
4. W pracy dydaktycznej wykorzystujemy aktywne metody, stosujemy nauczanie interdyscyplinarne.
5. Systematycznie uczymy się sami, dążymy do doskonalenia stosunków międzyludzkich i dobrej komunikacji.
6. Szkoła przygotowuje do przyszłego życia poprzez:
• rozwój intelektualny, fizyczny i psychiczny,
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• aktywną działalność w społeczności szkolnej,
• uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,
• zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko społeczno – przyrodnicze.
7. Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu ich pełnego rozwoju dzięki:
• rozpoznaniu, zachęceniu i rozwijaniu indywidualnych umiejętności,
• rozbudzeniu potrzeby zdobywania wiedzy,
• zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym poszanowania ich praw,
• rozwijaniu poczucia satysfakcji z osiąganych sukcesów.
8. Grono pedagogiczne:
• jest zintegrowanym zespołem, ciągle doskonalącym swoje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
• interesuje się problemami ucznia mając na uwadze jego dobro jako dobro najwyższe,
• wzajemnie sobie pomaga i wspiera w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów i szkoły,
9. Szkoła systematycznie wzbogaca swoją bazę, aby zapewnić możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia.
10. Szkoła wpaja wartości zgodnie z oczekiwaniami rodziców, nauczycieli i uczniów:
• przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne,
• przygotowujemy do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
• kształtujemy wrażliwość estetyczną,
• zapewniamy rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny,
• rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji,
• kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustaleniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów,
• opieramy wychowanie na takich wartościach jak: prawda, dobro, odpowiedzialność oraz szacunek dla drugiego człowieka,
• reagujemy na wszelkie przejawy agresji w zachowaniu uczniów,
• uczymy samodyscypliny, dbania o porządek, sumiennego wypełniania obowiązków,
• rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej,
• przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji, kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie,
• przygotowujemy do świadomego uczestniczenia w życiu społecznym,
• promujemy zdrowy styl życia,
• rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów,
• współpracujemy z rodzicami, analizujemy ich oczekiwania, zapewniamy uczniom bezpieczne warunki nauki w szkole i poza nią
(monitoring w szkole).
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Misja szkoły
"Cel edukacji jest podwójny tzn. wzbogacenie pamięci o dobre i użyteczne pojęcia oraz kierowanie woli drogą cnoty, tak i podwójny musi być środek ich
osiągnięcia: jeden to intelekt, drugi dotyczy serca. Jeden dotyczy nauki, drugi miłosierdzia"
/B. G. Baldo/

Misją szkoły jest ukształtowanie sylwetki absolwenta, który będzie odpowiedzialny za swój los i swoją przyszłość, do rozwiązywania
problemów w twórczy sposób, komunikowania się z wykorzystaniem języków obcych, wykorzystywania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, będzie przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim, dokonywania odpowiednich wyborów. Celem
naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie
i społeczeństwie. Misją szkoły jest nauczać, jak patrzeć z miłością i szacunkiem na drugiego człowieka, cenić dorobek przodków, odpowiadać za
swoje czyny.
Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie rozwijać w wymiarze intelektualnym, psychicznym,
społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Każdy uczeń jest dla nas jednakowo
ważny i każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces. Realizację naszej misji wspierać będzie humanistyczny system wartości, oparty na
chrześcijańskich podstawach, tradycje i dorobek poprzednich pokoleń, partnerskie relacje międzyosobowe oraz demokratyczny model
funkcjonowania społeczności szkolnej. Wspólną pracą zadbamy o to, aby uczniowie rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną
na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie
z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych.
Najważniejszym dobrem dla naszej szkoły jest UCZEŃ, który w atmosferze i przy wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na
osiągnięcie sukcesów w przebiegu kariery szkolnej. Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie,
kierując się uniwersalnymi wartościami, takimi jak: dobro, miłość, uczciwość, odpowiedzialność. Spełniając oczekiwane społeczne, kształcimy
w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie i pięknie żyć we współczesnym
świecie. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego
funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Naszym przesłaniem jest wykreowanie absolwenta o wszechstronnie wykształconej
osobowości i umiejętnościach takich, które zapewniają mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości.
Jesteśmy po to, aby wychowywać, uczyć i przygotowywać do zdobywania wiedzy i realizacji w dorosłym życiu. Kierujemy się wiedzą,
doświadczeniem i intuicją w dążeniu do osiągnięcia celu, którym jest człowiek aktywny, otwarty, samodzielny, potrafiący odnaleźć się
w otaczającym świecie.
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Model absolwenta
Podmiotem wszystkiego co dzieje się w szkole, jest uczeń. Planowanie, doskonalenie nauczycieli, współpraca, nadzór, każda aktywność
prowadzone są po to, by uczeń mógł się uczyć i rozwijać, podejmować ważne dla siebie decyzje edukacyjne, odnosić sukcesy na miarę swoich
możliwości.
Wizerunek absolwenta Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 STO:
 Jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.
 W swoim postępowaniu dąży do prawd.
 Jest komunikatywny, życzliwy, otwarty na potrzeby innych.
 Godnie reprezentuje rodzinę, szkołę, ojczyznę.
 To młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.
 Ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej, narodowej, europejskiej.
 Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
 To człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi.
 Wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów.
 To człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych; aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa,
obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia.
 To człowiek: umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, twórczo myślący, potrafiący skutecznie się porozumiewać,
umiejący stale się uczyć i doskonalić, potrafiący planować swoją pracę i ją organizować.
Absolwent naszej szkoły powinien umieć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

znaleźć się w rzeczywistości XXI w;
adaptować się do wymagań wybranej uczelni, stanowiska pracy;
wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce;
korzystać z nowoczesnych źródeł informacji, technologii ICT;
jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie;
bronić swoich racji;
reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi;
przestrzegać zasad tolerancji;
przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury;
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•
•
•
•
•

budować relacje interpersonalne;
korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu;
spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie;
aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju;
znać obce języki i być obywatelem Europy.

Staramy się poprzez różnorodne metody oraz formy tak ukształtować osobowość młodych ludzi, aby ich postawa świadczyła
o rozumieniu zadań i obowiązków stawianych przed nimi, aby odpowiadali w największym zakresie naszemu modelowi absolwenta.

Realizatorzy szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego
1. Wychowawca klasy:
• dokonuje diagnozy klasy w celu zaplanowania oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych;
• prowadzi lekcje wychowawcze zgodnie z opracowaną na początku roku szkolnego tematyką uwzględniającą zagadnienia zawarte
w szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym;
• każdorazowo reaguje na dostrzeżone pozytywne i negatywne zachowania uczniów;
• indywidualnie rozmawia z wychowankami sprawującymi trudności wychowawcze diagnozując przyczyny niewłaściwych zachowań
w celu zaplanowania odpowiednich oddziaływań;
• kieruje ucznia na zajęcia indywidualne lub grupowe umożliwiające rozwiązanie jego problemów (PPP);
• zaprasza do klasy pedagoga, psychologa do prowadzenia zajęć wychowawczych;
• analizuje wyniki nauczania i frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych;
• kontaktuje się z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów poprzez wywiadówki, indywidualne spotkania w domu wychowanka lub na
terenie szkoły, kontakt telefoniczny, pocztę Elektronicznego Systemu Monitorowania Ocen;
• bierze udział w pracach zespołów wychowawczych, analizując zachowania uczniów podejmujących zachowania ryzykowne;
• ustala ocenę z zachowana po konsultacji z uczniami i innymi nauczycielami uwzględniając system oceniania zachowania.
2. Nauczyciele:
• wspomagają wychowawców w systematycznych oddziaływaniach wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych w ramach zajęć
obowiązkowych i dodatkowych;
• wprowadzają do tematyki swoich przedmiotów elementy programu profilaktyki;
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•
•

współpracują z wychowawcami i psychologiem pracującymi w szkole w celu wspólnego diagnozowania i naprawiania niepożądanych
zachowań uczniów;
stwarzają uczniom atmosferę i warunki pracy sprzyjające pokonywaniu trudności i niezbędne do prawidłowego rozwoju.



Psycholog szkolny:
• współpracuje z wychowawcami, nauczycielami w podejmowaniu działań o charakterze profilaktycznym;
• analizuje dokumentację uczniów podejmujących naukę w szkole i kieruje uczniów z problemami do poradni;
• prowadzi indywidualne rozmowy z wychowawcami, uczniami, rodzicami;
• współpracuje z rodzicami włączając ich w rozwiązywanie problemów wychowawczych;
• otacza opieką uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnych wychowawczo;
• bierze udział w pracach zespołów wychowawczych, analizując zachowania uczniów podejmujących zachowania ryzykowne;
• współpracuje z instytucjami i organizacjami podejmującymi działania na rzecz dzieci i rodzin;
• informuje Radę Pedagogiczną o podejmowanych działaniach wychowawczych i profilaktycznych.

4.

Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania do życia w rodzinie /o ile są prowadzone/, nauczyciel biologii lub psycholog:
• uczy umiejętności poznawania siebie, samoakceptacji;
• buduje więzi osobowe - koleżeństwo, przyjaźń, miłość;
• przygotowuje uczniów do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich poprzez odkrywanie i akceptowanie swojej płciowości;
• prowadzi profilaktykę HIV/AIDS.

5.

Samorząd Uczniowski:
• pomaga w organizowaniu działań profilaktycznych szkoły;
• jest współtwórcą procedur, regulaminów obejmujących tematykę wychowawczą i profilaktyczną realizowaną w szkole;
• wskazuje zagrożenia i niebezpieczeństwa pojawiające się w szkole oraz możliwości ich usunięcia;
• współorganizuje zajęcia pozalekcyjne, imprezy szkolne.

6.

Sojusznicy w realizacji programu:
• Rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły;
• Komenda Policji;
• Sąd Rodzinny;
• Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna;
• Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna;
• Straż Miejska.
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Odbiorcy programu: uczniowie, rodzice/opiekunowie, nauczyciele.
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH
OBSZARY
Kształtowanie
postaw
i umiejętności
społecznych

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia zgodnie z obowiązującymi Zajęcia psychoedukacyjne.
dokumentami prawnymi.
Udział w ogólnopolskich
2. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w zespołach klasowych.
kampaniach społecznych.
3. Uwrażliwienie uczniów na odmienność, niepełnosprawność„ Inni, nie
Popularyzacja i prezentacja
znaczy gorsi”.
materiałów edukacyjnych.
4. Nauka asertywnego rozwiązywania problemów:

• nauka umiejętnej oceny własnych zachowań,
• umiejętność okazywania uczuć i opanowywania emocji,
• rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Zajęcia integracyjne.
Wycieczki, wyjazdy

wychowawcy klas,
dyrekcja, psycholog,
5. Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich podczas lekcji,
Udział w uroczystościach nauczyciele i pozostali
przerw, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków itp.:
pracownicy
szkolnych i miejskich.
• wpajanie nawyków kulturalnego zachowania;
opiekun SU
• kształtowanie kultury języka;
• promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia;
• poznanie zasad prawidłowej komunikacji międzyludzkiej;
• uczenie się tolerancji w stosunku do drugiego człowieka;
• uczenie się umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania
przemocy;
• rozwijanie empatii;
• tworzenie zespołów zadaniowych.
Pogadanki i spotkania

6. Przygotowanie i wdrażanie do właściwej samooceny i oceny innych.
7. Rozwijanie postaw szacunku wobec innych osób, wspólnot oraz ich
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symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych.
8. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze.

wychowawcy klas,
dyrekcja, psycholog,
nauczyciele i pozostali
pracownicy
opiekun SU

9. Wdrażanie do pracy w samorządzie uczniowskim, organizacjach
szkolnych.
10. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla symboli i tradycji
narodowych.
11. Poznawanie historii, kultury i tradycji swojego regionu, budowanie
więzi kulturowo – etnicznej.
12. Poznawanie historii szkoły i jej tradycji.
13. Kształtowanie wrażliwości społecznej, angażowanie w wolontariat.
14. Wdrażanie zasad etyki w pracy z informacjami (cyfrowa tożsamość,
prywatność, własność intelektualna).
15. Troska o realizację obowiązku szkolnego (kontrola frekwencji).
Bezpieczeństwo, 1. Przeprowadzenie zajęć na temat poszanowania mienia oraz zasad Zajęcia psychoedukacyjne
bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły i poza nią.
przeciwdziałanie
Konkursy
agresji
2. Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
prezentacja materiałów
i przemocy
3. Kontrola bezpieczeństwa poprzez monitoring szkoły.
profilaktycznych
4. Akcje na rzecz bezpieczeństwa - spotkania z Policją, Strażą Miejską,
Udział w programach
(m.in. bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, itp.).
5. Aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli profilaktycznych
i pracowników szkoły.
6. Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego agresją i przemocą.
7. Rozpoznawanie środowiska
zachowują się agresywnie.

pozaszkolnego

8. Eliminacja i zapobieganie zjawiskom
efektywnego rozwiązywania konfliktów.

uczniów,

przemocy

i

wychowawcy klas
wychowawcy klas,
psycholog
dyrekcja szkoły
wychowawcy klas,
psycholog

Spotkania z przedstawicielami
którzy

instytucji zajmujących się
bezpieczeństwem i

nauczyciele, pracownicy
szkoły
psycholog

agresji, profilaktyką.
Udział w przedstawieniach

9. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z Internetu, urządzeń
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multimedialnych i uświadamianie zagrożeń.

profilaktycznych.

10. Promowanie postaw zgodnych ze społecznie akceptowanymi Pogadanki
normami oraz postaw tolerancji.
Warsztaty
11. Organizowanie indywidualnych konsultacji i opieki
dla uczniów, rodziców,
psychopedagogicznej nad osobami będącymi ofiarami przemocy
i agresji.
nauczycieli
12. Współpraca z kuratorami sądowymi, asystentami rodzin, Sądem
Rodzinnym i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę, rodziców
i uczniów zagrożonych niedostosowaniem.

wywiady, konsultacje
z rodzicami

wychowawcy klas,
nauczyciele informatyki
psycholog,
przedstawiciele zespołów
psycholog
wychowawcy klas,
pedagog, psycholog

13. Edukacja rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania agresji.

Profilaktyka
uzależnień
i zachowania
prozdrowotne

1. Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych.
2. Kreowanie zdrowego stylu życia, wdrażanie zasad dbałości o zdrowie
własne i innych.
3. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Zajęcia psychoedukacyjne

4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych propagujących zdrowy styl
życia.

profilaktycznych

5. Zapoznanie z zasadami higieny osobistej i aktywności fizycznej oraz
zdrowego, racjonalnego odżywiania się.
6. Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym
i uświadamianie związków człowieka z przyrodą.

Konkursy
Prezentacja materiałów
Udział w programach

wychowawcy klas,
psycholog
nauczyciel wychowania
fizycznego
nauczyciel biologii
SU

profilaktycznych, projektach
i kampaniach.
Spotkania z przedstawicielami

7. Nauka odpowiedniego reagowania w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa, zdrowia własnego lub innej osoby.

instytucji zajmujących się

8. Akcje na rzecz promocji i ochrony zdrowia.

bezpieczeństwem
i profilaktyką.
Udział w przedstawieniach
profilaktycznych.
Pogadanki
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Warsztaty
dla uczniów, rodziców,
nauczycieli
Zajęcia sportowe

Rozwijanie
zdolności
i zainteresowań

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych, matematyczno przyrodniczych i informatycznych.
 Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł
informacji i krytycznego ich odbioru.
 Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, talentów i ich
twórczym wykorzystaniu.
 Przygotowanie do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, w tym
wyboru zawodu.
 Rozwijanie
predyspozycji
i
zainteresowań
zgodnie
z indywidualnymi potrzebami i możliwościami uczniów.
 Przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach sportowych,
olimpiadach przedmiotowych.
 Stymulowanie procesów poznawczych do rozwijania kompetencji
kluczowych.
 Organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych.

Zajęcia czytelnicze, muzealne
Spotkania
Prezentacje
Zajęcia pozalekcyjne
Projekty edukacyjne
Przedstawienia profilaktyczne
Konkursy, zawody sportowe
Aktywizujące metody pracy
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Filmy i multimedialne
Programy edukacyjne
Wycieczki

wychowawcy klas,
nauczyciele języka
polskiego, nauczyciele
biblioteki, psycholog
SU

Planowane efekty:
 Zmniejsza się liczba przypadków zachowań agresywnych, łamania regulaminu szkolnego, ulegania negatywnym wpływom rówieśników.
 Uczeń umie nawiązywać więzi z rówieśnikami, potrafi rozwiązywać konflikty bez agresji, radzi sobie z porażkami i niepowodzeniami,
posiada swój własny punkt widzenia i potrafi go bronić, przejawia troskę o innych, jest aktywny, kreatywny, śmiało wyraża swoje myśli,
swobodnie wypowiada się na tematy dotyczące najbliższej społeczności.
 Zmniejsza się zagrożenie sięgania przez młodzież po środki uzależniające.
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 Uczeń zna konsekwencje zażywania narkotyków, picia alkoholu i wpływu używek na własne zdrowie oraz zna konsekwencje innych
uzależnień.
 Wzrasta zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi.
 Wśród uczniów podwyższa się poziom poczucia kontroli nad własnym życiem i swoimi reakcjami.
 Uczeń radzi sobie w sytuacjach trudnych oraz korzysta z pomocy innych osób.
 Następuje poprawa relacji między uczniami, uczniami i nauczycielami, nauczycielami i rodzicami.
 Uczniowie potrafią zachowywać się asertywnie i tolerancyjnie.
10. Liczba uczniów wagarujących jest znacznie mniejsza.
11. Rozpropagowana jest wiedza o instytucjach wspierających, rodzice korzystają ze wsparcia instytucji profesjonalnych działających na terenie
Warszawy.

Ewaluacja programu
Skuteczność programu wychowawczo - profilaktycznego, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny osób zaangażowanych w jego
realizację, oceniana będzie po minimum rocznej pracy wychowawczo - profilaktycznej.
Informacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane za pomocą takich narzędzi, jak:
• bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami, wywiady, dyskusje,
• obserwacje uczniów – prowadzenie dokumentacji przez wychowawców klas, nauczycieli pedagoga, psychologa,
• informacje zwrotne,
• analiza dokumentów istniejących w szkole (notatki, protokoły, plany pracy, sprawozdania),
• rozmowy z nauczycielami.
Uzyskane wyniki, czyli fakty wynikające z ewaluacji posłużą do analizy przeprowadzonych działań – ich skuteczności, interpretacji
wyników, słabych i mocnych stron, możliwości i zagrożeń na przyszłość, oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian. Na podstawie
wyników i wniosków opracowane zostaną zalecenia – propozycje do przyszłych działań, rodzaju i kierunku zmian.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 STO jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie
realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.
- przyjęto do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 sierpnia 2019 roku
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- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu 9 września 2019 roku
- przyjęto uchwałą SKT nr 140 STO w dniu 10 września 2019 roku

SKT nr 140 STO

Rada Pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

16

