
Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich  

w Warszawie ul. Siennicka 15 

na lata 2019-2024 

(do realizacji w roku szkolnym 2020/2021) 

 

Podstawa prawna programu: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

 Rozporządzenia MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu 

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

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2018r. poz. 

2214)  

 Programy krajowe i stołeczne w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 

 Statut Szkoły 

 

Cele programu: 

 stworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły  

 wszechstronny rozwój społeczny uczniów 

 integracja absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów  

 zapobieganie zachowaniom agresywnym 

 uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego stylu życia 

 uczenie odpowiedzialności za .środowisko naturalne człowieka i konsekwencje zdrowotne jego 

skażenia  

 wskazanie kierunku działań przy planowaniu dalszego kształcenia się i kariery zawodowej 

 aktywizacja rodziców w zakresie wspierania szkoły w jej działaniach wychowawczych  

i profilaktycznych 

 

Cele Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych. 

1. Kształtowanie 

właściwych postaw wobec 

symboli narodowych                   

i tradycji. 

 

2. Wskazywanie uczniom 

wartości wynikających  

z wolności i demokracji 

oraz zasad umiejętnego                

z nich korzystania. 

 

3. Modelowanie 

umiejętności krytycznego 

myślenia 

i postrzegania 

rzeczywistości 

 

• celebrowanie ważnych rocznic, 

jubileuszy oraz świąt 

narodowych i szkolnych 

• organizowanie wycieczek do 

muzeów i miejsc pamięci 

• realizacja tematów na godzinach 

wychowawczych 

• uczenie analizowania, 

interpretowania, kwestionowania  

i rozwiązywania problemów 

wszyscy 

pracownicy 

 

historyk, edb 

 

wychowawcy 

 

pedagog 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Tworzenie 

bezpiecznego, 

wolnego od 

uzależnień 

1. Propagowanie zdrowego 

stylu życia. 

 

2. Wskazywanie 

• udział w zajęciach sportowych 

• zachęcanie do udziału                          

w ciekawych imprezach 

trenerzy 

 

poloniści 

samorząd 



środowiska 

wychowawczego 

szkoły. 

alternatywnych możliwości 

spędzania czasu wolnego. 

 

3. Kształtowanie postaw 

proekologicznych. 

 

4. Kształtowanie 

właściwych postaw wobec 

używek, leków, Internetu. 

 

5. Promocja zdrowia przez 

sport i turystykę. 

 

6. Uwzględnienie                        

w planach 

wychowawczych klas 

tematyki kształtowania 

właściwych postaw wobec 

używek, leków, Internetu. 

7. Zorganizowanie imprezy 

związanej z ochroną 

środowiska naturalnego, 

np.: czyste środowisko- 

zdrowy człowiek 

 

kulturalnych, wyjścia do kina, 

teatru 

• organizacja konkursów, 

happeningów                     

• realizowanie na godzinach 

wychowawczych i zajęciach 

lekcyjnych  tematów 

związanych z wpływem 

działalności człowieka na 

środowisko naturalne oraz 

konsekwencjami zdrowotnymi 

skażenia środowiska. 

• uczestniczenie w warsztatach                                 

i spotkaniach promujących 

wartości prozdrowotne 

• organizacja wycieczek 

klasowych i szkolnych. 

• realizacja na godzinach 

wychowawczych zagadnień 

dotyczących używek; alkohol, 

papierosy, narkotyki, dopalacze 

oraz przemocy i agresji w 

Internecie                                   

• organizacja warsztatów/spotkań 

z fachowcami w tych obszarach. 

szkolny 

pedagog 

 

 

 

wychowawcy,  

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

Wszechstronny 

rozwój 

społeczny 

uczniów 

1.Kształtowanie postaw 

współodpowiedzialności za 

siebie i innych.  

• współdziałanie z instytucjami                                                 

i organizacjami propagującymi 

działalność społeczną i 

charytatywną- udział uczniów w 

różnych formach wolontariatu 

• realizowanie na godzinach 

wychowawczych tematów o 

tolerancji i akceptacji dla 

inności 

• uczenie zasad skutecznej 

komunikacji, polubownego 

rozwiązywania konfliktów 

• uczenie właściwego 

wykorzystania czasu  

i wytrwałości w dążeniu do celu       

• uczenie asertywności  

• rozwijanie umiejętności 

społecznych poprzez 

działalność  w ramach 

samorządu szkolnego   

                       

pedagog 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

prelegenci 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog 

nauczyciele  

opiekun 

samorządu 

szkolnego 

Wskazanie  

kierunku 

działań przy 

planowaniu 

dalszej ścieżki 

kształcenia                     

i kariery 

zawodowej. 

1.Przygotowanie uczniów 

do wyboru kierunku 

kształcenia i zawodu 

zgodnego z ich 

zainteresowaniami                                                 

i predyspozycjami.  

 

2. Utworzenie Szkolnego 

Ośrodka Kariery 

• spotkania z doradcą 

zawodowym 

• analiza bieżących ofert pracy                    

i prognoz dotyczących 

zapotrzebowania na rynku pracy 

na najbliższe lata 
• warsztaty „Planowanie ścieżki 

kariery zawodowej” 

• testy badające  

pedagog 

 

doradca 

zawodowy 

 

          

 

doradca 

zawodowy 

nauczyciele 



prowadzonego przez 

wykwalifikowanego 

doradcę zawodowego - 

koordynacja działań 

podejmowanych w zakresie 

szeroko rozumianego 

doradztwa zawodowego. 

3.Nawiązanie kontaktu                      

z Urzędem Pracy- oferty 

pracy czasowej i stałej. 

predyspozycje zawodowe 

• uczenie zasad zachowania się 

podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej 

• uczenie umiejętności    

              redagowania pism  

              użytkowych (CV, list  

              motywacyjny)     

przedmiotów 

zawodowych, 

 

wychowawcy 

 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym 

1. Wzmacnianie 

samooceny uczniów. 

 

2. Uczenie 

odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. 

 

3. Tworzenie warunków 

zapewniających uczniom 

poczucie bezpieczeństwa              

i akceptacji w klasie i 

szkole. 

 

4.Wspieranie uczniów z 

poważnymi problemami 

zdrowotnymi. 

5.Przeprowadzenie zajęć 

integracyjnych w klasach 

pierwszych(diagnoza 

potrzeb w zakresie 

wychowania i profilaktyki) 

6.Praca nad deficytami ze 

szkoły podstawowej –

organizacja warsztatów w 

zakresie technik szybkiego 

czytania i sposobów 

uczenia się. 

• diagnozowanie uczniów            

z problemami w nauce 

• wspieranie uczniów  

z orzeczeniami i opiniami PPP 

• indywidualizowanie pracy                

z uczniami posiadającymi 

orzeczenia i opinie PPP 

• przeprowadzanie, na początku 

nauki, testów identyfikujących 

preferowane style uczenia się 

• zapoznanie z teorią stresu                 

i sposobami radzenia sobie                 

z nim 

• przygotowanie informacji dla 

wychowawców o uczniach 

przewlekle chorych, których 

absencja na zajęciach jest 

uzasadniona, indywidualne 

konsultacje z nauczycielami dla 

tych uczniów(diagnoza potrzeb 

uczniów w zakresie 

wychowania i profilaktyki) 

 

nauczyciele, 

pedagog 

pedagog, KZN 

 

 

wychowawca, 

pedagog 

 

wychowawcy,  

 

 

 

 

pedagog 

 

 

Aktywizacja 

rodziców                          

w zakresie 

wspierania 

szkoły w jej 

działaniach 

wychowawczych 

1. Monitorowanie potrzeb                                     

i oczekiwań rodziców 

wobec systemu 

wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły.  

 

2. Zapoznanie rodziców:  

• ze Statutem Szkoły,  

• z podstawowymi 

regulaminami  

• z propozycją 

założeń szkolnego 

programu 

wychowawczo-

profilaktycznego. 

 

3. Psychoedukacja. 

• rozmowy i indywidualne 

konsultacje, dyskusje podczas 

wywiadówek klasowych 

• anonimowa ankieta dotycząca 

preferencji rodziców odnośnie 

szkoleń 

• bieżąca współpraca z Radą 

Rodziców 

• udostępnienie treści ważnych 

dokumentów szkolnych 

(biblioteka szkolna, strona 

internetowa szkoły: 

www.zs12.edupage.org) oraz 

omówienie najważniejszych 

zapisów podczas zebrań 

rodzicielskich 

• wykłady i prelekcje                          

o tematyce wychowawczej                        

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

pedagog 

 

 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

pedagog, 

psycholog  PPP  

 

http://www.zs12.edupage.org/


• organizowanie spotkań                           

z przedstawicielami instytucji 

odpowiedzialnych za opiekę                                       

i wychowanie: PPP, Sądy, 

Policja, Straż Miejska 

 

prelegenci 

Rozwijanie 

zainteresowań, 

predyspozycji  

i zdolności 

uczniów 

1.Kształtowanie                                

i wspieranie sprawności                

w zdiagnozowanych 

obszarach aktywności 

uczniów. 

 

• rozpoznanie uzdolnień 

 i zainteresowań 

• korzystanie ze wsparcia 

instytucji kulturalno-

oświatowych 

• organizacja i udział w zajęciach 

rozwijających zdolności 

• udział w zawodach sportowych 

• dostosowywanie form pracy do 

indywidualnych stylów uczenia 

się udział w różnych formach 

aktywności 

• promocja osiągnięć uczniów 

• utworzenie grupy uzdolnionych 

artystycznie uczniów, którzy 

stanowiliby otwartą 

reprezentację szkoły 

organizującą pod opieką 

nauczyciela uroczystości 

szkolne i uczestniczących                      

w przedsięwzięciach poza 

szkolnych ( konkursy) 

• przygotowanie                                     

i przeprowadzenie  ankiety 

badającej pozasportowe 

predyspozycje uczniów 

wychowawcy, 

pedagog 

koordynator ds. 

kulturalno-

oświatowych 

prowadzący 

koła zainteres. 

nauczyciele wf 

 

pedagog 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

Kreowanie 

umiejętności 

współpracy                 

w grupie 

1. Promowanie kultury 

współpracy. 

2. Budowanie zaufania                              

i porozumienia w zespołach 

klasowych. 

• uczenie wzajemnego szacunku               

i asertywności 

• uczenie dobrej komunikacji 

• zajęcia integracyjne 

• planowanie zajęć lekcyjnych              

w grupach 

• szlachetne współzawodnictwo 

• promowanie zasady fair-play                 

w sporcie i życiu 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

 

 

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 29.09.2020r. przyjęła– w porozumieniu z Radą Pedagogiczną –                             

do realizacji Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 12 uchwałą nr 1-2020. 

 

 


