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W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 najważniejsze działania w pracy wychowawczo - profilaktycznej są ukierunkowane 

w szczególności na: zwiększenie zaangażowania uczniów w środowisko społeczne i ekologiczne oraz podniesienie świadomości młodzieży 

w zakresie dbałości o zdrowie. 

 

OBSZAR SPOSÓB REALIZACJI - DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 

A
K

S
JO

L
O

G
IC

Z
N

Y
 

lekcje wychowawcze dotyczące norm, postaw i autorytetów współczesnej 

młodzieży 
wychowawcy 

wg planów 

wychowawczych klas 

odwoływanie się do autorytetów i osób znaczących w rozmowach 

indywidualnych czy na zajęciach 

wychowawcy 

pedagog 
cały rok 

zajęcia z wychowawcą dotyczące kształtowania uniwersalnych wartości i ich 

hierarchii 

wychowawcy 

pedagog 

wg planów 

wychowawczych klas 

przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących wpływu frekwencji na 

poziom wiedzy ucznia 
wychowawcy 

wg planów 

wychowawczych klas 

lekcje wychowawcze dotyczące docenienia zdrowia jako wartości oraz 

świadomości ekologicznej jako troski o zdrowie 
wychowawcy 

wg planów 

wychowawczych klas 

lekcje wychowawcze dotyczące tolerancji wobec odmienności kulturowych, 

religijnych i rasowych. 

wychowawcy 

 

wg planów 

wychowawczych klas 

lekcje przedmiotowe m.in. historia, WOS, j. polski i in. rozwijające poczucie 

patriotyzmu, szacunek do tradycji i potrzebę uczestnictwa w kulturze  

nauczyciele 

przedmiotowi 

wg planów 

przedmiotowych 

dyskusje i debaty podczas lekcji przedmiotowych i innych zajęć analizujące 

postawy, wartości, przekonania  

nauczyciele 

przedmiotowi 

wg planów 

przedmiotowych 

lekcje o tematyce proekologicznej i ochronie środowiska naturalnego (m.in. 

utylizacja opon, urządzeń elektrycznych, zużytych części samochodowych) 

nauczyciele 

przedmiotowi (biologii, 

geografii i inni) 

wg planów 

przedmiotowych 

zwracanie uwagi na kulturę wypowiedzi, wyrażanie dezaprobaty na 

używanie wulgaryzmów 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

cały rok 
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świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych – audycje przez radiowęzeł 

wychowawcy 

dyrekcja 

organizatorzy 

według harmonogramu 

uroczystości 

udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz 
opiekun pocztu 

podczas uroczystości 

w zależności od sytuacji 

pandemicznej 

składanie przez uczniów kwiatów w miejscach pamięci narodowej i na 

grobach byłych nauczycieli 

katecheci 

opiekun SU 

nauczyciele 

cały rok 

w zależności od sytuacji 

pandemicznej 

poznawanie tradycji regionu i kraju poprzez wyjścia, wycieczki, zwiedzanie 

miejsc ciekawych kulturowo 

wychowawcy 

organizatorzy 

cały rok w zależności od 

sytuacji pandemicznej 

sprawowanie opieki przez młodzież nad miejscami pamięci: Pomnik 

Obrońców Lublina oraz Pomnik Księcia Józefa Poniatowskiego 

opiekun SU  

wychowawcy 
cały rok 

podejmowanie działań poszerzających wiedzę o patronie szkoły, zapoznanie 

z historią szkoły – lekcje wychowawcze oraz lekcje biblioteczne dla klas 1  

wychowawcy klas 1 

nauczyciele biblioteki 
IX - X 2021 

P
S

Y
C

H
IC

Z
N

Y
 

rozpoznanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez 

obserwację, analizę pracy 

wychowawcy 

nauczyciele 
IX, X 2021 

udział młodzieży w kołach zainteresowań i różnych formach zajęć 

pozalekcyjnych – praca z uczniem zdolnym 
nauczyciele cały rok 

udział młodzieży w dodatkowych zajęciach wspierających proponowanych 

przez MEiN w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

nauczyciele 

przedmiotowi 

(matematyka, fizyka, 

język angielski) 

od września 2021 do 22 

grudnia 2021 

obserwacja młodzieży - rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych i braków w 

kompetencjach społecznych uczniów po powrocie z nauczania zdalnego. 

Organizowanie wsparcia. 

wszyscy nauczyciele 

pedagog 

dyrekcja 

na bieżąco 
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organizowanie konkursów szkolnych, udział uczniów w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych 
nauczyciele cały rok 

nagradzanie wyróżniających się uczniów, prezentacja osiągnięć na forum 

społeczności i stronie internetowej 

wychowawcy 

nauczyciele 

na bieżąco oraz V, VI 

2022 

konsekwentne rozliczanie uczniów z wysokiej absencji w szkole, nakładanie 

konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad szkolnych ujętych w regulaminach 

i Statucie Szkoły 

wychowawcy dyrekcja cały rok 

przeprowadzenie lekcji wychowawczych motywujących do udziału w 

zajęciach, wskazywanie roli nauki w życiu 
wychowawcy 

wg planów 

wychowawczych klas 

diagnozowanie przyczyn opuszczania zajęć przez ucznia dokonywana przez 

wychowawcę i pedagoga - rozeznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej 

ucznia lub rodziny 

wychowawcy 

pedagog 
cały rok 

indywidualne rozmowy z uczniami i/lub z ich rodzicami motywujące do 

obecności na zajęciach prowadzone przez wychowawcę, pedagoga, dyrekcję 

wychowawcy 

pedagog 

dyrekcja 

na bieżąco  

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów wychowawcy  cały rok 

wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 

przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej „O potrzebie 

wychowania do wartości” 

nauczyciele 

dyrekcja szkoły 

cały rok 

według ustaleń 

prowadzenie spotkań z uczniami na temat skutecznych metod i technik 

uczenia się oraz planowania nauki i  pracy własnej przy współpracy 

pracowników z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

pedagog 

I sem. roku szk. – klasy 2 

w zależności od sytuacji 

pandemicznej 

organizowanie zajęć warsztatowych dotyczących  radzenia sobie ze stresem 

przy współpracy pracowników z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
pedagog 

II sem. roku szk. – klasy 

4 w zależności od 

sytuacji pandemicznej 

zajęcia z wychowawcą dotyczące rozpoznawania, nazywania i wyrażania 

uczuć oraz akceptowalnych zachowań przejawianych pod wpływem emocji 
wychowawcy 

wg planów 

wychowawczych klas 
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zajęcia grupowe lub rozmowy indywidualne dotyczące rozpoznawania 

własnych cech osobowości, swoich mocnych i słabych stron, kształtowania 

samooceny i autorefleksji 

wychowawcy 

pedagog 

wg planów 

wychowawczych klas 

przestrzeganie przez nauczycieli jasno określonych kryteriów wymagań na 

poszczególne oceny 
nauczyciele cały rok 

prowadzenie edukacji czytelniczej nauczyciele biblioteki cały rok 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

Y
 

zapoznanie z przepisami szkolnymi (WSO, regulaminy, prawo szkolne itp.) 

oraz konsekwencjami nieprzestrzegania norm 

wychowawcy 

 
IX 2021 

rozwijanie samorządności poprzez wybory do samorządu szkolnego i 

klasowego oraz zaangażowanie młodzieży w jego działalność (szczegółowe 

informacje w dokumencie: Plan Działań Samorządu Uczniowskiego ). 

opiekun SU  

wychowawcy 
cały rok 

angażowanie uczniów do przygotowywania i udziału w uroczystościach, 

tworzenia gazetek, dekoracji, blejtram, organizowania wyjazdów i projektów 

klasowych, konkursów itp., 

wychowawcy 

 

cały rok w zależności od 

sytuacji pandemicznej 

prowadzenie działań wychowawczych mających na celu integracje oddziału 

klasowego  

wychowawcy 

 

wg planów 

wychowawczych klas 

organizowanie wycieczek szkolnych, klasowych, wyjść do teatru kina, na 

wystawy, do muzeów itp. 

wychowawcy 

organizatorzy 

cały rok w zależności od 

sytuacji pandemicznej 

w ramach działania Rady Wolontariatu udział w akcjach charytatywnych 

m.in. prowadzenie akcji „Adopcja na odległość”, zbiórka nakrętek dla 

Hospicjum Małego Księcia i inne 

opiekun SU  

wychowawcy 
cały rok 

działania podejmowane przez Radę Wolontariatu na terenie szkoły- m.in. 

zorganizowanie wystawy w Dniu Wolontariusza promującej idee 

wolontariatu 

opiekun SU  

wychowawcy 

pedagog 

cały rok 

5.XII – Dzień 

Wolontariatu 

powierzanie ról społecznych: samorządowych, porządkowych, organizatora, 

lidera itp. w klasie i szkole 

wychowawcy 

 
cały rok 

zajęcia z wychowawcą dotyczące nawiązywania pozytywnych relacji z 

innymi i komunikacji interpersonalnej  

wychowawcy 

 

wg planów 

wychowawczych klas  

wygłoszenie referatu dla rodziców na temat „ Współpraca szkoły i 

środowiska rodzinnego”    
pedagog  II semestr 
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przestrzeganie zaleceń opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne podczas lekcji, udzielanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w postaci dodatkowych zajęć czy konsultacji uczniom z 

trudnościami dydaktycznymi 

nauczyciele 

pedagog 
cały rok 

stwarzanie przyjaznych uczniowi warunków nauki w czasie lekcji i w czasie 

zajęć warsztatowych 
nauczyciele cały rok 

zajęcia dotyczące poszerzenia wiedzy uczniów na temat  depresji i sposobów 

jej leczenia 

wychowawcy 

 

wg planów 

wychowawczych klas 

zajęcia kształtujące  u uczniów świadomość istnienia grup, społeczności, 

swojej roli i miejsca w nich, umiejętności budowania pozytywnych  i 

satysfakcjonujących  relacji z rówieśnikami 

wychowawcy 

 

wg planów 

wychowawczych klas 

podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach 

kryzysowych przez wychowawcę, pedagoga, dyrekcję 

wychowawcy 

pedagog 

dyrekcja 

na bieżąco 

cały rok 

udział w programie „Twoje dane – twoja sprawa” rekomendowanym przez 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

J. Stolarek 

wychowawcy 
cały rok 

diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych przez wychowawcę i pedagoga 

w celu eliminowania przyczyn niepowodzeń – rozeznanie sytuacji rodzinnej 

i środowiskowej ucznia lub rodziny 

wychowawcy 

pedagog 
I sem. roku szk.  

współpraca ze środowiskiem lokalnym: OPS, Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną nr 5 w Lublinie,  Sądem Rejonowym w Lublinie – oddział w 

Świdniku oraz w Lublinie  – Wydział Rodzinny i Nieletnich – kuratorzy 

rodzinni i karni, wychowawcy burs, policja, straż miejska, CIK, itp. 

pedagog cały rok 

udzielanie wsparcia uczniom w postaci stypendiów socjalnych i zasiłków 

losowych 
pedagog cały rok 

otoczenie opieką uczniów z rodzin zastępczych, ośrodków opiekuńczych, 

rodzinnych domów dziecka, ośrodków socjalizacyjnych itp. oraz 

wychodzących z uzależnień 

pedagog 

wychowawcy 

nauczyciele 

cały rok 
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zorganizowanie językowego konkursu plakatowego pod hasłem “Zdrowy 

styl życia” 

nauczyciele języków 

obcych, pedagog 
I sem. roku szk. 

rozpowszechnianie informacji o uzależnieniach, instytucjach, osobach i 

możliwościach uzyskania pomocy w celu przeciwdziałania przemocy – 

gazetki, broszury, informacje słowne  

pedagog cały rok 

przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu 
nauczyciele informatyki 

wychowawcy 

wg programu kształcenia 

i planów 

wychowawczych 

prowadzenie zajęć z młodzieżą o przeciwdziałaniu agresji, w tym także 

agresji elektronicznej (cyberbulling); 

nauczyciele informatyki 

wychowawcy 

wg programu kształcenia 

i planów 

wychowawczych 

znajomość przez nauczycieli i innych pracowników szkoły  procedur 

postępowania w sytuacjach zagrożenia i bieżącego interweniowania oraz 

udzielania wsparcia: 

a) uczniowi bezpośrednio potrzebującemu pomocy 

b) pozostałym uczniom – społeczności szkolnej   

nauczyciele cały rok 

Prowadzenie działalności doradczo - zawodowej w formie zajęć grupowych i 

indywidualnych z doradztwa zawodowego (szczegółowe informacje w 

dokumencie: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego) 

pedagog cały rok 

F
IZ

Y
C

Z
N

Y
 

realizowanie na zajęciach z wychowawcą tematyki dotyczącej przyczyn 

i konsekwencji używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, 

dopalacze itp.) oraz innych zagrożeń i chorób 

wychowawcy 
wg planów 

wychowawczych klas 

diagnozowanie problemu kontaktów uczniów z substancjami 

uzależniającymi a także wyłanianie uczniów zagrożonych oraz 

potrzebujących wsparcia i pomocy specjalisty 

wychowawcy 

pedagog 
cały rok 

w przypadku stwierdzenia używania substancji psychoaktywnych kierowanie 

ucznia do specjalisty 
pedagog 

na bieżąco  

cały rok 



8 
 

dostarczenie rodzicom informacji o przyczynach i objawach uzależnień, 

wskazywanie instytucji świadczących pomoc w trakcie rozmów 

indywidualnych oraz referatów i spotkań ogólnych 

pedagog 

 

cały rok w zależności od 

sytuacji pandemicznej 

oddziaływanie profilaktyczne poprzez radiowęzeł, gazetki ścienne, ulotki, 

plakaty i inne materiały informujące o przeciwdziałaniu uzależnieniom i 

przemocy 

pedagog 

 

cały rok w zależności od 

sytuacji pandemicznej 

prowadzenie działań profilaktycznych w formie prezentacji, filmów oraz 

organizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej 

pedagog 

wychowawcy 
cały rok 

udział w programach i projektach zewnętrznych dotyczących profilaktyki 

uzależnień – warsztaty „ARS jak dbać o miłość” prowadzone przez 

wychowawców, współpraca z Sanepidem 

pedagog 

wychowawcy klas 3  

 

klasy 3 – I semestr 

prowadzenie zajęć oraz indywidualnych rozmów dotyczących poszerzania 

wiedzy uczniów na temat  zasad zdrowego stylu życia oraz zdrowego 

odżywiania i aktywnego odpoczynku (wpływ suplementów diet, leków i in.) 

wychowawcy 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

pielęgniarka szkolna 

wg planów 

wychowawczych klas, 

programów 

przedmiotowych oraz na 

bieżąco 

zapoznawanie uczniów  i reagowanie w przypadku nieprzestrzegania przez 

uczniów regulaminów BHP oraz zasad ogólnie pojętego bezpieczeństwa 

(także reagowanie na wszelkie objawy agresji: 

fizycznej, słownej, pośredniej czy bezpośredniej) 

nauczyciele 

wychowawcy  

dyrekcja 

pracownicy szkolni 

cały rok 

udział w programie „Kultura bezpieczeństwa” rekomendowanym przez 

Państwową Inspekcję Pracy 

Justyna Stolarek 

wychowawcy 
cały rok 

spotkania, rozmowy indywidualne i  grupowe na temat właściwej organizacji 

czasu, planowania działań, wyznaczania celów 

wychowawcy 

pedagog 
cały rok 

udział młodzieży w zawodach sportowych różnych szczebli i dyscyplin, 

zachęcanie do zdrowej rywalizacji, rozwijanie umiejętności 

współzawodnictwa (fair- play) 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

cały rok w zależności od 

sytuacji pandemicznej 

organizacja wyjazdów klasowych i szkolnych – biwaki, rajdy rowerowe, 

wycieczki 

wychowawcy 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

cały rok w zależności od 

sytuacji pandemicznej 
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stała współpraca z pielęgniarką szkolną 
wychowawcy 

pielęgniarka szkolna 
cały rok 

zajęcia dotyczące świadomości swojego ciała oraz akceptacji siebie 

wychowawcy 

pedagog 

nauczyciele wych. 

fizycznego 

wg planów 

wychowawczych klas i 

programów 

przedmiotowych 

 

nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską oraz KM Policji w zakresie 

wyeliminowania masowego palenia papierosów, używania wulgaryzmów 

oraz plucia i zaśmiecania terenu przez młodzież, przed oboma wejściami do 

szkoły (systematyczne patrole strażników i policjantów szczególne podczas 

przerw międzylekcyjnych)  

wszyscy pracownicy 

szkoły 

pedagog 

dyrekcja 

cały rok 

 

włączenie się w akcję MEiN odnośnie szczepień uczniów – zebranie 

informacji od osób, które chciałyby się zaszczepić i ewentualne wyznaczenie 

punktu szczepień 

dyrekcja 

wychowawcy 
wrzesień 2021 

 


