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W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 najważniejsze działania w pracy wychowawczo - profilaktycznej są ukierunkowane 

w szczególności na:  

1) uświadomienie młodzieży roli prawdy, dobra i piękna w życiu młodego człowieka i ich wpływu na osiągnięcie dojrzałości 

społecznej 

2) wspieranie zdrowia psychicznego młodzieży 

 

OBSZAR SPOSÓB REALIZACJI - DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN 
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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 

zespół specjalistów 
cały rok 

zajęcia z wychowawcą dotyczące kształtowania uniwersalnych wartości w 

szczególności prawdy, dobra i piękna i ich hierarchii 

wychowawcy 

zespół specjalistów 

wg planów 

wychowawczych klas 

przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących wpływu frekwencji na 

poziom wiedzy ucznia 
wychowawcy 

wg planów 

wychowawczych klas 

przeprowadzenie lekcji wychowawczych przez psychologa/pedagoga 

dotyczących wartości w życiu młodego człowieka 

psycholog 

pedagog 
Klasy 3 TS i BSS 

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 

zwracanie uwagi na kulturę wypowiedzi, wyrażanie dezaprobaty na 

używanie wulgaryzmów – Tydzień Kulturalnego Języka 

Jan Ustymiuk 

psycholog 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

cały rok 

marzec 2023 

 

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych – audycje przez radiowęzeł 

wychowawcy 

dyrekcja 

organizatorzy 

według harmonogramu 

uroczystości 



3 
 

udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz 
opiekun pocztu podczas uroczystości  

składanie przez uczniów kwiatów w miejscach pamięci narodowej i na 

grobach byłych nauczycieli 

katecheci 

opiekun SU 

nauczyciele 

cały rok 

 

poznawanie tradycji regionu i kraju poprzez wyjścia, wycieczki, zwiedzanie 

miejsc ciekawych kulturowo 

wychowawcy 

organizatorzy 
cały rok  

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 2022 
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rozpoznanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez 

obserwację, analizę pracy 

psycholog 

wychowawcy 

nauczyciele 

IX, X 2022 

obserwacja młodzieży - rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych i braków w 

kompetencjach społecznych uczniów. Organizowanie wsparcia. 

wszyscy nauczyciele 

zespół specjalistów 

dyrekcja 

na bieżąco 

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 

2023 

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 zespól specjalistów - rozeznanie sytuacji rodzinnej i 

środowiskowej ucznia lub rodziny 

wychowawcy 

zespół specjalistów 
cały rok 

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

obecności na zajęciach prowadzone przez wychowawcę, zespół specjalistów, 

dyrekcję 

wychowawcy 

zespół specjalistów 

dyrekcja 

na bieżąco  
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systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów wychowawcy  cały rok 

wsparcie wychowawców przez psychologa poprzez przeprowadzenie w 

klasie zajęć, warsztatów na wybrane przez opiekunów tematy (ważne dla 

danej klasy) – psychoedukacja młodzieży 

psycholog 

wychowawcy 

na bieżąco według 

potrzeb 

wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 

przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej „Depresja i samobójstwa 

u nastolatków – jak rozpoznać i przeciwdziałać”  

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  

organizowanie zajęć warsztatowych dotyczących  radzenia sobie ze stresem 

przy współpracy pracowników z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
pedagog 

II sem. roku szk. – klasy 

4  

zajęcia z wychowawcą dotyczące rozpoznawania, nazywania i wyrażania 

uczuć oraz akceptowalnych zachowań przejawianych pod wpływem emocji 

wychowawcy 

 

wg planów 

wychowawczych klas 

zajęcia grupowe lub rozmowy indywidualne dotyczące rozpoznawania 

własnych cech osobowości, swoich mocnych i słabych stron, kształtowania 

samooceny i autorefleksji 

wychowawcy 

zespół specjalistów 

wg planów 

wychowawczych klas 

nawiązanie współpracy z Fundacją „Wypłyń na głebię” – realizacja 

pilotażowego projektu pt. „Dobry temat” – program ma na celu 

minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród 

młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią 

niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie kryzysy 

wywołują w stanie psychicznym uczniów. Proponowane tematy: 

zapobieganie uzależnieniom, zarządzanie emocjami, wzmacnianie poczucia 

własnej wartości, radzenie sobie z przemocą, rozwiązywanie problemów, 

współpraca i komunikacja, wyznaczanie celów, stawianie czoła wyzwaniom. 

Bohaterem tego programu jest Jan Mela, który swoją postawą motywuje do 

przezwyciężania trudności życiowych. 

wychowawcy 

zespół specjalistów 

cały rok: I semestr – 

działania 

przygotowawcze 

(szkolenia), II semestr – 

zajęcia  

przestrzeganie przez nauczycieli jasno określonych kryteriów wymagań na 

poszczególne oceny 
nauczyciele cały rok 
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przeprowadzanie spotkań na temat praw i obowiązków uczniów w świetle 

ustawy o odpowiedzialności karnej nieletnich (współpraca z KM Policji w 

Lublinie lub Strażą Miejską) 

pedagog I sem. roku szk. – klasy 1  

prowadzenie edukacji czytelniczej nauczyciele biblioteki cały rok 
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zapoznanie z przepisami szkolnymi (WSO, regulaminy, prawo szkolne itp.) 

oraz konsekwencjami nieprzestrzegania norm 

wychowawcy 

 
IX 2022 

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  

prowadzenie działań wychowawczych mających na celu integracje oddziału 

klasowego: 

1) lekcje wychowawcze według planów klasowych 

2) dla chętnych klas organizacja wyjazdowych warsztatów 

integracyjnych dla klas 1 – nawiązanie współpracy z Fundacją 

Szczęśliwe Dzieciństwo (Lublin) – Ośrodkiem Centrum Dobrego 

Wychowania w Motyczu 

3) zajęcia integracyjne prowadzone na godzinach wychowawczych 

przez psychologa/pedagoga  

wychowawcy 

 

 

psycholog 

pedagog 

 

wg planów 

wychowawczych klas  

 

według potrzeb 

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

wystawy, do muzeów itp. 

wychowawcy 

organizatorzy 
cały rok  

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 
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zajęcia z wychowawcą dotyczące nawiązywania pozytywnych relacji z 

innymi i komunikacji interpersonalnej  

wychowawcy 

 

wg planów 

wychowawczych klas  

wygłoszenie referatu dla rodziców na temat „Zdrowie psychiczne młodzieży 

– jak wspierać młodych ludzi w poznawaniu siebie i świata?” 
pedagog  II semestr 

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 specjalny 
cały rok 

stwarzanie przyjaznych uczniowi warunków nauki w czasie lekcji i w czasie 

zajęć warsztatowych, wzmacnianie zdrowia psychicznego młodzieży 

nauczyciele 

zespół specjalistów 
cały rok 

zajęcia dotyczące poszerzenia wiedzy uczniów na temat  depresji i sposobów 

jej leczenia 

wychowawcy 

 

wg planów 

wychowawczych klas 

zorganizowanie Tygodnia Dobroci poprzez działania: 

a) Udział szkoły w „Akcji Św. Krzysztofa – 1gr za 1km”oraz akcji 

„Ratujemy życie – misyjny ambulans” – wspieranie zakupu środków 

transportu dla polskich misjonarzy, współpraca z MIVA poprzez 

kiermasz szkolny (stoisko z rękodziełem misyjnym, akcesoriami dla 

użytkowników dróg), plakaty 

b) świętowanie Dnia Empatii – ohasłowanie szkoły 

zespół specjalistów 

Magdalena Kołtyś 

Grażyna Flis 

 

IX – X 2022 

 

 

 

 

X 2022 

zorganizowanie Tygodnia Życzliwości psycholog XI 2022 

udział szkoły w projekcie Fundacji Praesterno „Animacja Samopomocowego 

Środowiska Szkolnego” – kontynuacja działań z ubiegłego roku szkolnego, 

wsparcie rówieśnicze w trudnych sytuacjach 

psycholog 

Justyna Ujma 

Łukasz Maciąg 

I semestr roku szk. 

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, zespół specjalistów, dyrekcję 

wychowawcy 

zespół specjalistów 

dyrekcja 

na bieżąco 

cały rok 

diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych przez wychowawcę i zespół 

specjalistów w celu eliminowania przyczyn niepowodzeń – rozeznanie 

sytuacji rodzinnej i środowiskowej ucznia lub rodziny 

wychowawcy 

zespół specjalistów 
cały rok na bieżąco 
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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. 

zespół specjalistów 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 

wychowawcy 

nauczyciele 

zespół specjalistów 

cały rok 

zorganizowanie językowego konkursu plakatowego pod hasłem „Jedna 

chwila (jeden dzień) z życia szczęśliwego człowieka” 

nauczyciele języków 

obcych, pedagog 
II sem. roku szk. 

rozpowszechnianie informacji o uzależnieniach, instytucjach, osobach i 

możliwościach uzyskania pomocy w celu przeciwdziałania przemocy – 

gazetki, broszury, informacje słowne  

zespół specjalistów cały rok 

przedstawienie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu, 

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 

pracownicy szkoły 
cały rok 

Prowadzenie działalności doradczo - zawodowej w formie zajęć grupowych i 

indywidualnych z doradztwa zawodowego (szczegółowe informacje w 

dokumencie: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego) 

zespół specjalistów 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 

zespół specjalistów 
cały rok 
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w przypadku stwierdzenia używania substancji psychoaktywnych kierowanie 

ucznia do specjalisty 
zespół specjalistów 

na bieżąco  

cały rok 

dostarczenie rodzicom informacji o przyczynach i objawach uzależnień, 

wskazywanie instytucji świadczących pomoc w trakcie rozmów 

indywidualnych oraz referatów i spotkań ogólnych 

zespół specjalistów cały rok  

oddziaływanie profilaktyczne poprzez radiowęzeł, gazetki ścienne, ulotki, 

plakaty i inne materiały informujące o przeciwdziałaniu uzależnieniom i 

przemocy 

zespół specjalistów cały rok  

prowadzenie działań profilaktycznych w formie prezentacji, filmów oraz 

organizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej 

wychowawcy 

zespół specjalistów 
cały rok 

nawiązanie współpracy z Fundacją „Gdy liczy się czas” – akcje związane z 

obchodami Światowego Dnia Chorego Onkologicznie 
psycholog II 2023 

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 

udział w projekcie „Twoje dane – Twoja sprawa” – Ogólnopolski Program 

Edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

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 
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organizacja wyjazdów klasowych i szkolnych – biwaki, rajdy rowerowe, 

wycieczki 

wychowawcy 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

cały rok w zależności od 

sytuacji pandemicznej 

stała współpraca z pielęgniarką szkolną 
wychowawcy 

pielęgniarka szkolna 
cały rok 

zajęcia dotyczące świadomości swojego ciała oraz akceptacji siebie 

wychowawcy 

zespół specjalistów 

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 

 


