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Preambuła

Program Wychowawczo-Profilaktyczny IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej powstał w oparciu o diagnozę

potrzeb uczniów, nauczycieli oraz oczekiwań rodziców, ponieważ to podstawowe podmioty budujące misję i wizję naszego Liceum.

Bardzo ważną dla nas ideą są słowa Patronki Liceum, Wisławy Szymborskiej: “Wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie
nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa”. Autorka podkreśla rolę trzech istotnych czynników, które stanowią domenę

współpracy między uczniami a nauczycielami w IX Liceum. Należą do nich: chęć samodoskonalenia i zbierania nowych

doświadczeń oraz ciekawość inicjująca poznawanie świata. Jako Liceum staramy się być innowacyjni, ale jednocześnie sprawować

funkcję wychowawczą wobec uczniów na najwyższym poziomie. Naszym głównym celem jest stworzenie sylwetki absolwenta,

który wejdzie na rynek pracy z potrzebą ciągłego kształcenia się, będzie otwarty na nowe doświadczenia oraz z pokorą stawi czoło

wyzwaniom stawianym przez współczesny świat.

Ostatni rok szkolny był dla naszego Liceum ogromnym wyzwaniem, koncentrującym się wokół:

- zapewnienia naszym uczniom ciągłości w realizacji podstawy programowej w formie zdalnej i utrzymania wysokiego

poziomu nauczania w tej konwencji;

- wzmożenia działań w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów z

trudnościami w funkcjonowaniu spowodowanymi pandemią Covid-19 i jej konsekwencjami;

- wsparcia grona pedagogicznego i innych pracowników szkoły w tym trudnym okresie;

- ujednolicenia procedur szkolnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- zwiększenia współpracy z Rodzicami uczniów, której celem była szybka identyfikacja zmian w funkcjonowaniu naszych

uczniów;

- wsparcia informacyjnego Grona Pedagogicznego i Rodziców w obszarze radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.



Poniższy Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych

zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uwzględnia on kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których

uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Podstawowym celem realizacji szkolnego

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom

problemowym czy ryzykownym, które spotęgowała pandemia Covid-19.



1. Wstęp

Przedstawiony Program Wychowawczo- Profilaktyczny realizowany w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu opiera się na

idei, wedle której wychowanie to wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej,

duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Treści i

założenia Programu mają na celu syntezę czterech niezbędnych czynników : priorytetów edukacyjnych państwa, dokumentacji

wewnątrzszkolnej i wizji Liceum, potrzeb uczniów oraz woli rodziców. Istotą jego realizacji jest ścisła współpraca pomiędzy

środowiskiem szkolnym a rodzinnym ucznia z wykorzystaniem inicjatyw lokalnych czy ogólnopolskich. Nasza placówka bierze

udział również w wielu międzynarodowych kampaniach, dzięki którym nawiązujemy cenne znajomości i mamy możliwość wymiany

edukacyjnych doświadczeń.

Bardzo ważnym elementem, na bazie którego został stworzony Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022,

jest ewaluacja inicjatyw z poprzedniego roku. Obfitował on w wiele wydarzeń realizowanych przez naszych uczniów i nauczycieli w

formie warsztatów oraz eventów online w zakresie profilaktyki cyberprzemocy, bezpieczeństwa w internecie, uzależnień, chorób

zakaźnych oraz higieny zdrowia psychicznego. Jako jedna z nielicznych szkół wprowadziliśmy bezpośrednie konsultacje z

psychologiem na terenie szkoły dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły, co zwiększyło efektywność interwencji

pedagogiczno-psychologicznych. Ponadto nawiązano współpracę oraz przeprowadzono interwencję w sprawach uczniów z:

- Wydziałem Edukacji w Sosnowcu;

- Centrum Pediatrii im.Jana Pawła II w Sosnowcu;

- Ośrodkiem Terapii Nerwic w Orzeszu;

- Komendą Miejskiej Policji oraz IV Komisariatem Policji w Sosnowcu;

- Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 i 2 w Sosnowcu;



- Sądem Rodzinnym w Sosnowcu;

- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sosnowcu ;

- CARITAS Diecezji Sosnowieckiej;

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu w tym Centrum Interwencji Kryzysowej;

- Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

- Uniwersytetem SWPS w Katowicach;

- Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach;

- Fundacją STIM w Sosnowcu;

- Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA w Sosnowcu;

- Centralną Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie.

Jako Liceum bierzemy również udział w programach Erasmus+ kierowanych do uczniów i nauczycieli, które mają na celu

podnoszenie poziomu edukacji, metodyki nauczania, a także wymianę doświadczeń. Daje to możliwość rozwoju kompetencji

miękkich oraz poznawania ograniczeń i własnego potencjału, niezbędnych do profilaktyki chorób wynikających z odczuwania

nadmiernego lub przewlekłego stresu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z psychologiem szkolnym, który

odpowiadał za prowadzenie rozmów o charakterze wspierającym oraz konsultacji psychologicznych dla uczniów i

rodziców/opiekunów prawnych uczniów, a także za udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle

niepowodzeń szkolnych, konfliktów rówieśniczych, problemów domowych. W konsultacjach w ciągu roku szkolnego wzięło

udział około 98 osób, a łączna liczba spotkań stacjonarnych i online wyniosła 481. Dodatkowo ważnym aspektem pracy

wychowawczo-profilaktycznej było ujednolicenie nowych procedur dotyczących organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, realizacji obowiązku szkolnego oraz postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i

życiu jednostek należących do społeczności szkolnej (szczególnie w obszarze autoagresji, myśli i tendencji samobójczych).



W przypadku koordynacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej i oceny jej efektywności, bardzo ważnym czynnikiem było

wprowadzenie konsultacji dotyczących uczniów z nauczycielami (bezpośrednie i telefoniczne) oraz współpraca pedagoga

szkolnego z instytucjami zewnętrznymi przy współpracy w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Ponadto jako jedna z trzech szkół w województwie śląskim zakwalifikowaliśmy się do ogólnopolskiego projektu pilotażowego

SCWEW, mającego na celu stworzenie specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą. Projekt jest

finansowany ze środków Unii Europejskiej i rozpoczyna się szeregiem szkoleń od września 2021. Koordynatorem z ramienia

szkoły jest mgr Justyna Jopek. Dodatkowo w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz działań profilaktycznych

przeprowadzono w liceum warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne z radzenia sobie ze stresem, zapobiegania zachowaniom

przemocowym, rozwijania współpracy wewnątrzklasowej (integracji), zapoznania z procedurą Niebieskiej Karty,

bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym (współpraca z Policją), Znamię- znam je. Nasi uczniowie wzięli również udział w

programie profilaktycznym ARS, czyli jak dbać o miłość. Celem powyższych inicjatyw jest przede wszystkim kreowanie

naszych uczniów na osoby świadome i racjonalnie stawiające czoła zagrożeniom współczesnego świata, a także

empatycznie reagujące na krzywdę innych. Ostatni element jest szczególnie podkreślany dzięki udziałowi w wielu

inicjatywach wolontarystycznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a także prężnemu rozwojowi

licealnej drużyny ratowniczej.

Nowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie analizy:

- wyników ewaluacji wewnętrznej;

- wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora;

- ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w roku szkolnym 2020/2021;



- wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych i

zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej);

- koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowanej przez dyrektora;

- czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych;

- ankiety dotyczącej realizacji Programu Profilaktyki Uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych wśród rodziców,

nauczycieli oraz uczniów (maj 2021);

- ankiety ewaluacji pomocy psychologicznej wśród kadry nauczycielskiej oraz uczniów (maj 2021);

- ankiety dotyczącej wartości życiowych, które są ważne z perspektywy uczniów (czerwiec 2021);

- ankiety dotyczącej czynników chroniących i ryzyka (czerwiec/wrzesień 2021)

- wniosków z posiedzeń Zespołu Wychowawczego w roku szkolnym 2020/2021.

Ważnym aspektem realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest działający na terenie szkoły system monitoringu

CCTV, umożliwiający zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  oraz identyfikację nadużyć ze strony poszczególnych jednostek.

Nasze liceum, pomimo krótkiej historii na rynku edukacyjnym ( rozpoczęło swoją działalność 1. września 2017 roku), stało się

podczas bieżącej rekrutacji jednym z dwóch liceów z najwyższą liczbą kandydatów na jedno miejsce w województwie śląskim.

Naszą misją jest kontynuacja dorobku Gimnazjum nr 9, istniejącego przed powstaniem liceum, ale przede wszystkim stworzenie

instytucji nowoczesnej i dostosowanej do wymogów współczesnego świata. Chcemy, aby nasz absolwent świadomie i

odpowiedzialnie podjął decyzję o kierunku dalszego kształcenia. Nasza wizja dotyczy przede wszystkim zapewnienia wysokiej

jakości nauczania i wysokiej kultury uczenia się, dzięki czemu będziemy mogli wyposażyć ucznia w kompetencje niezbędne do

poruszania się w systemie gospodarczym i społecznym oraz aktywnego radzenia sobie z wyzwaniami i problemami stawianymi



przed nim. Nasz absolwent charakteryzuje się samodzielnością, autentycznością i dążeniem do samorozwoju. We współczesnym

świecie jego kierunkowskazem są zinternalizowane wartości takie jak: empatia, wrażliwość oraz tolerancja wobec innych ludzi.

Potrafi być asertywny podczas prezentowania swojego zdania, a także bierze pod uwagę zdanie swoich oponentów. Chcielibyśmy,

aby nasz uczeń po opuszczeniu liceum nadal utożsamiał się z historią, wizerunkiem i tradycją szkoły. Ponadto staramy się, aby

nasi uczniowie i ich rodzice mieli pewność, że współpracują z nimi specjaliści. W czasach dużej polaryzacji społecznej związanej z

pandemią Covid-19, systemem szczepień i dużego zmęczenia zdalnym nauczaniem, chcielibyśmy stać się buforem i areną dla

merytorycznej dyskusji.

Podsumowując, celem nowego Programu Wychowawczo Profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022 jest:

- wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego;

- wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania
społecznego i dbałości o zdrowie;

- działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne
Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i
materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych;

- podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne
wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej
wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat
szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;



- wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;
- wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dziecka, jego możliwości i ograniczeń;

- podnoszenie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej oraz rozwijanie kompetencji w zakresie samodzielności,

innowacyjności i kreatywności uczniów;

- stałe monitorowanie sytuacji szkolnej uczniów w zakresie realizacji podstawy programowej i obowiązku szkolnego;

- wykorzystywanie w procesie edukacyjnych innowacyjnych narzędzi, metod kształcenia na odległość oraz zasobów

cyfrowych;

- rozwijanie kompetencji i postaw, mających na celu bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii

informacyjno-komunikacyjnych przez uczniów;

- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

- dbanie o wychowywanie w szacunku i tolerancji do innych ludzi;

- działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym i od substancji psychoaktywnych;

- ścisła współpraca organów reprezentujących środowisko szkolne z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi;

- upowszechnienie założeń Programu wśród uczniów, rodziców oraz kadry szkolnej oraz ich zaangażowanie w realizację

wytyczonych zadań;

- podtrzymanie dotychczasowej współpracy z instytucjami lokalnymi/ogólnopolskimi oraz zdobycie nowych kontaktów,

mających na celu współpracę w rozwoju profilaktyki wśród naszych uczniów;

- respektowanie praw i wolności wszystkich członków społeczności szkolnej oraz kompetencji organów szkoły;

- podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w ramach działań profilaktycznych.

Dodatkowo, pomimo że nie jesteśmy szkołą zawodową, naszym celem jest klaryfikacja zainteresowań zawodowych naszych

uczniów oraz wspieranie ich w rozwoju umiejętności charakterystycznych dla zawodów związanych z ofertą profili klas. Cel ten



chcemy zrealizować dając możliwość uczestnictwa w zajęciach z doradcą zawodowym oraz organizacji zajęć w ramach godzin

dyrektorskich (zajęcia teatralne, psychologia, psychologia zarządzania, laboratorium ekologiczne).

2. Wartości wybrane przez społeczność szkolną

W ramach identyfikacji głównych wartości wśród społeczności szkolnej przeprowadzono krótką ankietę. W ankiecie anonimowo

wzięło udział 98 osób. Zadaniem respondentów był wybór z listy wartości trzech najistotniejszych z ich punktu widzenia. Ponad

połowa ankietowanych (60%) przyznała, że największą wartością w ich życiu jest rodzina. Natomiast ponad jedna trzecia badanych

wskazała wolność (43%), miłość (40%), zdrowie (39%) oraz tolerancję (30%) i samorealizację (30%). Wśród pozostałych wartości

najwyższe wyniki otrzymały: przyjaźń (28%), szacunek (25%) oraz empatia (24%). Na podstawie powyższych danych w programie

chcielibyśmy położyć nacisk na:

- wzmocnienie współpracy z rodzicami i wspomaganie ich funkcji wychowawczej;

- zapewnienie efektywnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej w przypadku pojawiających się kryzysów psychologicznych,

szczególnie związanych z pandemią Covid-19;

- zwiększenie świadomości w zakresie seksualności i zdrowia seksualnego;

- przeciwdziałanie przemocy oraz agresji na terenie szkoły oraz w internecie;

- budowanie postaw tolerancji i poczucia własnej wartości wśród uczniów;

- tworzenie pozytywnych wzorców w odniesieniu do cielesności młodych ludzi;

- organizację działań wolontarystycznych.



3. Określenie czynników chroniących oraz czynników ryzyka na podstawie diagnozy potrzeb i problemów w
środowisku szkolnym

Obszar Czynniki chroniące Czynniki ryzyka

Jednostkowy - zdrowy rozwój fizyczny i
aktywność fizyczna

- prawidłowy rozwój intelektualny
- stabilne poczucie własnej wartości
- efektywna umiejętność radzenia

sobie z emocjami w
wymagających sytuacjach

- efektywna komunikacja
- umiejętność budowania relacji z

innymi osobami
- pozytywne postrzeganie swojego

ciała, umiejętności i możliwości
- dobrze rozwinięte umiejętności

społeczne
- poszukiwanie pomocy w

przypadku trudności
- otwartość na nowe doświadczenia

- akceleracja rozwojowa
- poczucie niekompetencji
- niskie poczucie własnej wartości
- niedojrzałość emocjonalna
- słabsze funkcjonowanie

intelektualne
- nieumiejętne radzenie sobie z

emocjami w trudnych sytuacjach
- słabe umiejętności komunikacyjne
- nieśmiałość
- korzystanie z używek jako metody

radzenia sobie z sytuacjami
stresowymi

- przewaga reakcji unikowych
- nadużywanie nowych mediów
- impulsywność, drażliwość

System rodzinny - stabilna, przewidywalna relacja
rodzic-dziecko

- nieefektywna komunikacja oparta
na konfrontacji



- jasne oczekiwania wobec dziecka
adekwatne do jego możliwości

- zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa socjalnego,
fizycznego i psychicznego

- wspólne spędzanie czasu
- komunikacja opierająca się na

języku empatii i szacunku
- współdzielenie wartości

- zaniedbania wychowawcze
- choroba psychiczna rodzica,

uzależnienia w najbliższej rodzinie
- przemoc wobec małżonka,

dziecka
- sytuacja rozwodowa, szczególnie

o dużym ładunku negatywnych
emocji

- brak nadzoru wychowawczego lub
silna kontrola wychowawcza
umożliwiająca zachowanie
odrębności dziecka

- brak lub nadmierny autorytet
rodziców

- sztywność postaw
- częste przeprowadzki, zmiany

szkół, miejsca zamieszkania

Otoczenie (szkoła, rówieśnicy) - wsparcie ze strony środowiska
nauczycielskiego

- posiadanie mentora lub osoby,
która trafnie identyfikuje i rozwija
pasje uczniów

- poczucie bezpieczeństwa na
terenie szkoły i w okolicy

- klarowne oczekiwania ze strony
środowiska szkolnego

- agresja i przemoc rówieśnicza
- trudności szkolne (nauka)
- kryzysy o charakterze społecznym
- negatywny wpływ rówieśników
- brak bezpośredniego kontaktu z

rówieśnikami i nauczycielami
podczas zdalnego nauczania

- sytuacja pandemii i strachu
związanego z możliwością



dostosowane do możliwości
dziecka

- poczucie bycia akceptowanym
- pozytywne normy, zasady
- dostęp do pomocy

pedagogiczno-psychologicznej
- integracja społeczna i poczucie

przynależności do grupy (klasa,
szkoła)

- dobre relacje z rówieśnikami

zakażenia
- nieumiejętność nawiązywania i/lub

utrzymywania relacji społecznych
- zbyt mała ilość godzin pracy

psychologa szkolnego
- niedobór specjalistów z zakresu

psychiatrii i psychoterapii dzieci i
młodzieży (długi okres
oczekiwania na konsultacje);

- słaby rozwój środowiskowej opieki
psychiatrycznej

* Tabela opracowana na podstawie wiedzy własnej oraz Gmitrowicz, A., Janas-Kozik, M. (2018). Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Warszawa:Medical Tribute.

Największym wyzwaniem w trakcie roku szkolnego 2020/2021 stało się zmierzenie z konsekwencjami przedłużającego się

zdalnego nauczania i izolacji społecznej. Okres wprowadzenia lockdownu i rygoru sanitarnego zmienił funkcjonowanie placówek

oświatowych z dnia na dzień, sprawdzając elastyczność systemu szkolnego oraz podmiotów w nim uczestniczących. Mimo wielu

zagrożeń, stał się jednak sukcesem pod względem szybkości wprowadzenia jednostek lekcyjnych oraz ich atrakcyjności. W

badaniu ewaluacyjnym, w którym wzięło udział 102 rodziców, aż 63% respondentów oceniło zdalne nauczanie w naszej szkole

oraz jego efekty na dobrym poziomie (liczba ta zwiększyła się o ok.9% w stosunku do poprzedniego roku szkolnego). Mimo to, 67%

badanych uznało, że jego dziecko w przypadku zdalnego nauczania funkcjonowało słabiej w stosunku do nauczania stacjonarnego,

29% nie zauważyło różnicy, a 4% uznało je jako lepsze niż w przypadku lekcji w szkole. Wśród powodów słabszego

funkcjonowania rodzice wymieniali: brak kontaktu z rówieśnikami (66%), nieumiejętność radzenia sobie z organizacją czasu (40%),

materiału (31%) i pracy (31%). Natomiast jedynie 5% rodziców (w zeszłym roku 38%) uznało, że kontakt ich dzieci z nauczycielami



był zbyt mały. Ponadto w ankiecie umieszczono pytania dotyczące stanu psychosomatycznego dzieci w okresie zdalnego

nauczania i po powrocie do szkoły po 17.maja 2021. Siedemdziesiąt procent rodziców zauważyło niepokojące sygnały w

zachowaniu swoich dzieci- 82% z nich zwraca uwagę na pojawienie się lęku w sytuacjach, które przed pandemią były neutralne;

52%- wycofanie się z dotychczasowych kontaktów społecznych, 49% większą drażliwość, 46% objawy depresyjne (płaczliwość,

obniżenie nastroju). W rozmowach kierowanych z nauczycielami, a także podczas omawiania sytuacji poszczególnych uczniów

zdecydowanie zwiększyła się ilość interwencji psychologicznych związanych z myślami rezygnacyjnymi i samobójczymi, a także

samouszkodzeniami. Przybyło również spotkań bezpośrednich z rodzicami, mającymi na celu omówienie zgłaszanych przez

uczniów sytuacji konfliktowych w obszarze domowym oraz przekierowanie młodzieży do opieki psychiatrycznej. We wszystkich

formach badań (ankietowych, rozmowach kierowanych z nauczycielami i uczniami) przebijał obraz dużego lęku przed możliwym

powrotem do szkoły. Sytuacja ta według respondentów była związana z brakami wynikającymi z możliwego rozliczania dotychczas

opracowanego w trakcie nauki zdalnej materiału, ale również postrzeganiu swoich kompetencji emocjonalno-społecznych jako

słabych. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na pytanie związane z postrzeganiem własnej osoby na tle rówieśników- 41% uczniów

ocenia się jako gorszych, a jedynie 27% nie widzi różnicy. Pandemia zmieniła według nich postrzeganie własnej osoby poprzez

ograniczenie kontaktów międzyludzkich, zmianę wyglądu zewnętrznego, brak czasu na integrację wewnątrzklasową i nawiązanie

bliższych realcji i konflikty wewnątrz domu rodzinnego.

Ponowną ankietę przeprowadzono we wrześniu bieżącego roku wśród rodziców za pomocą kwestionariusza GoogleForm. Wzięło

w niej udział 48 rodziców (35,4% rodzice uczniów klasy I; 29,2% klas II, 35,4% klas III). Na podstawie danych z formularza nasi

uczniowie z perspektywy swoich rodziców posiadają i rozwijają swoje zainteresowania (87,5%), pozytywnie oceniają relacje z

nauczycielami, personelem szkolnym (98%) oraz atmosferę w szkole (98%). Dodatkowo lubią chodzić do szkoły (85%), odczuwają

wsparcie ze strony swoich rówieśników (81%) i mają przyjaciół, na których mogą liczyć (81%). Uczniowie czują też wsparcie ze

strony rodziców (98%), czują się doceniani i pozytywnie wzmacniani w szkole (81%), a 41% z nich bierze czynny udział w



wolontariatach czy projektach lokalnych. Biorąc pod uwagę czynniki ryzyka, 12% rodziców przyznaje, że ich dziecko było ofiarą

przemocy w szkole, 16% miało styczność z używkami, a 39% ma problem z nadużywaniem mediów (telefon, komputer, itd.). W

powyższej ankiecie zostały zaproponowane również formy współpracy szkoły i pomocy w ramach pomocy

pedagogiczno-psychologicznej, które zostały przyjęte bardzo pozytywnie. Największą popularnością cieszyła się propozycja

konsultacji psychologicznych i pedagogicznych na terenie szkoły w przypadku bieżących trudności wychowawczych (96%).

Rodzice wyrażają również chęć udziału w szkolnych projektach wymagających wsparcia rodziców (83%) czy zaoferowanych im

szkoleniach specjalistycznych (79%). Wśród możliwych obszarów tematycznych w ramach zajęć profilaktycznych w szkole

respondenci wybrali (wybór wielokrotny):

- zwiększanie poczucia własnej sprawczości, odpowiedzialności i wiary we własne możliwości (81%);

- radzenie sobie ze stresem (73,5%);

- zapobieganie zachowaniom przemocowym w szkole (47%);

- zwiększanie świadomości dotyczącej chorób z zakresu zdrowia psychicznego (35%)

- ograniczanie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem środków

psychoaktywnych (31%);

- zajęcia profilaktyczne w obszarze edukacji seksualnej (35%).

Ważnym aspektem przeprowadzanych badań było ponowne zbadanie wpływu zdalnego nauczania na samopoczucie uczniów po

przerwie wakacyjnej. Niestety, wyniki potwierdzają, że w ocenie rodziców jedynie 31% nie widzi różnicy w funkcjonowaniu dziecka,

natomiast 59% ocenia jego sytuację jako gorszą w stosunku do stanu wcześniejszego. Dodatkowo, zdaniem 91% rodziców mają

oni bardzo dobry lub dobry kontakt ze swoim dzieckiem. Z pomocy psychiatrycznej/psychoterapeutycznej poza szkołą korzysta

ok.12% uczniów naszej placówki.



Ostatnim aspektem badania była ocena szkoły i czynników z nią związanych bezpośrednio przez rodzica. I tak, pozytywną oceną

cieszą się:

- bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły (89%);

- poziom merytoryczny szkoły (75%);

- współpraca z nauczycielami (73%) i wychowawcami (75%)

- oferta profili klasowych (89%);

- lokalizacja szkoły (75%);

- oferowane obiekty sportowe (79%);

- oferta zajęć dodatkowych (79%).

W zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej zmierzono jej efektywność z perspektywy rodziców, których dzieci są jej

beneficjentami. Na podstawie tego kryterium 87% pozytywnie ocenia wsparcie swojego dziecka w realizacji dostosowań i pomocy

bezpośredniej (konsultacje ze specjalistami).

Na podstawie powyższych danych w roku szkolnym 2021/2022 należy położy nacisk na:

- zwiększenie dostępu do indywidualnych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych dla uczniów oraz ich rodzin w

sytuacjach uznawanych za kryzysowe (porady psychologiczne, interwencja kryzysowa);

- wprowadzenie zajęć profilaktycznych o charakterze warsztatowym, mających na celu zwiększenie kompetencji w radzeniu

sobie ze stresem i jego konsekwencjami/ komunikacji w relacjach interpersonalnych/ rozwijania kompetencji miękkich;

- wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem sytuacji dziecka, jego możliwości i ograniczeń;

- uściślenie kontaktów i zwiększenie proporcji konsultacji z rodzicami w przypadku objawów problemowych;



- monitorowanie i profilaktyka w zakresie rozwoju zaburzeń, będących odpowiedzią na przewlekły stres związany z sytuacją pandemii

Covid-19;

- zapewnienie osobom z objawami trudności natury psychicznej kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki

zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;

- kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia,

tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

W czerwcu 2021 roku przeprowadzono ankietę dotyczącą Programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i szkołach

wśród rodziców oraz kadry nauczycielskiej. Obie grupy przyznają, że uczniowie naszej szkoły są narażeni na uzależnienia od

substancji psychoaktywnych i uzależnienia o charakterze behawioralnym (70% rodziców, 92% nauczycieli). Wśród współczesnej

młodzieży za najczęstsze uzależnienia zarówno rodzice, jak i nauczyciele, wymieniają uzależnienie od: internetu, gier

komputerowych, zakupów, nikotyny. substancji stymulujących (np. kofeiny), alkoholu. Wskazywane wcześniej odpowiedzi

przekładają się również na pytanie dotyczące najczęściej spotykanych uzależnień wśród naszych uczniów. Obie grupy wskazują na

uzależnienia od internetu, gier, nikotyny i substancji stymulujących. Jedyną różnicą jest alkohol i zakupy, które częściej

wskazywane są z perspektywy rodziców. Uzależnienie od kannabinoidów, twardych narkotyków, dopalaczy czy od leków zostały

uznane jako najmniej widoczne wśród uczniów. 68% rodziców deklaruje, że często rozmawia ze swoimi dziećmi na temat

uzależnień i ich efektów zdrowotnych, a 79% nigdy nie spotkało się z ryzykownym używaniem substancji psychoaktywnych u

swoich dzieci lub w ich otoczeniu. W przypadku oczekiwań rodziców wobec naszego liceum w ramach realizacji profilaktyki

zagrożeń dotyczących uzależnień, 90% respondentów chciałoby organizacji spotkań ze specjalistami, 57,4% widzi sens

pogadanek w czasie zajęć dydaktycznych, a 51% warsztatów pozaszkolnych. W badaniach wszyscy rodzice wyrażają zgodę na

uczestnictwo dziecka w spotkaniach ze specjalistami, a 97% wyraża potrzebę wprowadzania tematyki uzależnień w trakcie zajęć

lekcyjnych. W przypadku sytuacji, kiedy dziecko byłoby pod wpływem substancji psychoaktywnych 60% umiałoby rozpoznać



objawy i wiedziałoby jak zareagować (56%). Zaskakujący jest fakt, że 63% rodziców nie wie czy nauczyciele są przygotowani do

niesienia pomocy uczniom, którzy podejmują zachowania ryzykowne w kwestii używek (19% odpowiedziała twierdząco) oraz 81%

nie wie czy szkoła jest przygotowana na pomoc uczniowi z diagnozą uzależnienia. W przypadku diagnozy i rozwiązania problemu

uzależnienia dziecka 91% rodziców szukałoby pomocy u specjalistów poza szkołą, natomiast 69% u pedagoga i psychologa

szkolnego, 21% u dyrektora, 9% u innych nauczycieli.

Na podstawie powyższych danych, w programie należy ująć:

- zwiększenie roli współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz specjalistami w dziedzinie uzależnień oraz zaburzeń

psychicznych;

- organizację szkoleń dla nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień, środków psychoaktywnych oraz

rozpoznawania objawów u dzieci będących pod wpływem środków odurzających;

- zwiększanie świadomości przyczyn i konsekwencji uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych;

- nawiązanie współpracy z jednostkami specjalistycznymi, które mogłyby wspierać szkołę przy tworzeniu zajęć o tematyce

profilaktyki uzależnień;

- zwiększenie czasu indywidualnego konsultacji psychologicznych;

- pomoc dla rodziców przy kierowaniu dziecka do instytucji zewnętrznych zajmujących się problemem uzależnienia (w

nawiązaniu kontaktu);

- częstą kontrolę miejsc, w których dzieci mogą korzystać z używek na terenie szkoły;

- poszukiwanie liderów młodzieżowych wśród grupy młodzieży niepodejmujących zachowań ryzykownych;

- nacisk na identyfikację zasobów i potencjału młodzieży, szczególnie postaw prozdrowotnych;

- budowanie pozytywnej tożsamości młodzieży, opierając ją o rozwój zainteresowań oraz działania prospołeczne;



- promowanie wśród rodziców oraz zewnętrznych instytucji kontroli pozytywnego obrazu młodzieży, ponieważ w szkole

przeważają uczniowie nie sprawiający problemów wychowawczych.

Z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że mimo iż nastolatki w czasie pandemii przebywały w swoich domach, nie

uchroniło ich to przed doświadczeniem krzywdzenia. Co siódmy respondent (15%) doznał przemocy ze strony rówieśników, co

dziewiąty (11%) ze strony bliskiej osoby dorosłej. Co dwudziesta osoba (5%) była świadkiem przemocy w domu wobec rodzica lub

innego dziecka (https://programyrekomendowane.pl/strony/zdrowie-psychiczne-mlodziezy-w-czasie-pandemii-covid-19,422).

Rezultatem powyższych badań ankietowych będzie:

- zwiększanie świadomości konsekwencji przedstawionych rodzajów przemocy i tworzenie kampanii oraz szkoleń mających

na celu jej zapobieganie;

- wzmacnianie integracji wewnątrzklasowej;

- tworzenie warsztatów oraz programów szkoleniowych dla uczniów z zakresu treningu kompetencji miękkich i

społeczno-emocjonalnych;

- natychmiastowe badanie wszystkich zgłoszonych przypadków przemocy wobec uczniów i wyciągnięcie surowych

konsekwencji wobec sprawców;

- wzmacnianie samooceny, identyfikowanie potencjału uczniów i umożliwienie rozwijania ich zainteresowań;

Analizując dokumentację z konsultacji psychologicznych w roku szkolnym 2019/2020 można zauważyć duże

zapotrzebowanie na spotkania indywidualne. Pomimo wprowadzenia zdalnego nauczania ilość spotkań bezpośrednich

utrzymywała się na stałym poziomie (w ciągu roku szkolnego przeprowadzono 481 konsultacje z 98 osobami w ramach 10

godzin tygodniowo). Wśród uczniów zgłaszających się dominowały problemy na tle stresowym i lękowym, szczególnie

https://programyrekomendowane.pl/strony/zdrowie-psychiczne-mlodziezy-w-czasie-pandemii-covid-19,422


psychosomatyczne. W 45 przypadkach przekierowano dziecko do diagnozy psychiatrycznej i terapii indywidualnej lub

grupowej poza szkołą. Niestety, w wielu przypadkach czas oczekiwania na wizytę u specjalisty był tak długi, że podjęto

decyzję o wsparciu psychologicznym do momentu przejęcia ucznia. Okazało się, że na konsultacje w jednostce publicznej

dziecko miało czekać przeciętnie około roku, w przypadku prywatnej około 3 miesięcy (również w przypadku posiadania

prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego!). Biorąc pod uwagę badania ewaluacji opieki psychologicznej 29% uczniów

korzystało z opieki psychologicznej, a 85% uznało, że kontakt ten spełnił ich oczekiwania i chce ją kontynuować w przyszłym

roku szkolnym. W przypadku osób niekorzystających, 90% ankietowanych zwróciłoby się o pomoc do psychologa szkolnego

w razie potrzeby. Dużym zainteresowaniem cieszył się również kontakt z pedagogiem szkolnym.W tym samym dokumencie,

szacowane rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w województwie śląskim wynosi 23,3 (średnia kraju- 23,4) wśród

osób od 18-65 roku życia. Niestety nie precyzuje on sytuacji dzieci i młodzieży, dla której diagnostyka i terapia są dużo

trudniej dostępne, a przyrost problemów psychicznych zwiększa się z roku na rok. Badania Polańczyka z 2015 roku

wskazują, że rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieży wynosi około 13%, w tym 7-10%

wymaga interwencji (Polańczyk, 2015), a maksymalne rozpowszechnienie występuje w okresie dorastania (Koot,1995).

Prace nad reformą w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży trwają od 2018 roku, bez spektakularnych

efektów do tego momentu.

Na podstawie zgłoszeń młodzieży i rozmów z psychologiem, wśród najczęściej wymienianych objawów były:

- trudności z podjęciem najprostszych decyzji,

- problemy z podjęciem jakiegokolwiek działania,

- stopniowe wycofywanie się z jakichkolwiek realizowanych wcześniej aktywności,

- spadek/zanik/brak zainteresowań,

- zanik/brak interakcji z otoczeniem,



- ospałość i apatia,

- zmniejszenie lub brak wrażliwości na bodźce płynące ze świata zewnętrznego (zarówno bodźce sensoryczne, jak i

społeczne – na przykład zachętę do spotkań z innymi ludźmi czy udział w jakiś zajęciach);

- myśli rezygnacyjne i samobójcze;

- autoagresja.

W relacji większości uczniów- rodzice nie byli świadomi trudności przejawianych przez swoje dzieci bądź przy ujawnieniu objawów

rodzice “negowali ich cierpienie” i nie czuli “wsparcia, zrozumienia i chęci pomocy z ich strony”.

Według badań Rzecznika Praw Dziecka ze stycznia 2021 pandemia wpłynęła przede wszystkim na osłabienie kontaktów

rówieśniczych- aż 83% narzeka na brak kontaktu bezpośredniego z rówieśnikami, a co czwarty uczeń (26 proc.) ma negatywne

relacje z otoczeniem rówieśniczym (https://brpd.gov.pl/2021/01/05/najnowsze-badanie-dla-mlodziezy-izolacja-jest-gorsza-niz-nauka-zdalna/). Dodatkowo 69%

uczniów i 79% rodziców przyznaje, że nauka stacjonarna jest korzystniejsza niż zdalna, natomiast ograniczenie bezpośredniego

kontaktu z nauczycielami jest wadą dla 72 proc. uczniów i 89 proc. rodziców. Aż ośmiu na dziesięciu uczniów chce powrotu do

nauczania tradycyjnego lub przynajmniej hybrydowego (47 proc. chce się uczyć tylko tradycyjnie, a 33 proc. hybrydowo). Tylko 14

proc. chce się uczyć zdalnie. Jeszcze więcej rodziców popiera zakończenie nauki zdalnej (57 proc. za nauczaniem tradycyjnym, 31

proc. za hybrydowym, a tylko 8 proc. za zdalnym).

Również niepokojące są doniesienia z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, opublikowanych w listopadzie 2020 roku. Badania

obejmowały sytuację wiosennego lockdownu. Z badań można się dowiedzieć, co najbardziej doskwierało nastolatkom w ciągu tych

ponad trzech miesięcy Była to przede wszystkim przymusowa izolacja, czyli brak możliwości kontaktu ze znajomymi (63%) i

konieczność pozostania w domu (51%). Ten ostatni aspekt dla części osób był prawdopodobnie szczególnie trudny ze względu na

atmosferę panującą wśród domowników (zwróciło na nią uwagę 11% badanych) oraz brak prywatności (5%). Badani mówili też o

https://brpd.gov.pl/2021/01/05/najnowsze-badanie-dla-mlodziezy-izolacja-jest-gorsza-niz-nauka-zdalna/


problemach związanych ze zdalnym nauczaniem (43%) i brakiem informacji na temat tego, jak będzie wyglądała dalsza nauka i

egzaminy (33%). Badane nastolatki niepokoiły się również o zdrowie swoje i swoich bliskich (16%). Mimo że w czasie, którego

dotyczyło badanie, nastolatki przebywały w swoich domach, nie uchroniło ich to przed doświadczeniem krzywdzenia, ponieważ

27% badanych doznało co najmniej jednej z uwzględnionych w kwestionariuszu form krzywdzenia. Co siódmy respondent (15%)

doznał przemocy ze strony rówieśników, co dziewiąty (11%) ze strony bliskiej osoby dorosłej. Co dwudziesta osoba (5%) była

świadkiem przemocy w domu wobec rodzica lub innego dziecka (cytat

za:https://programyrekomendowane.pl/strony/zdrowie-psychiczne-mlodziezy-w-czasie-pandemii-covid-19,422).

Zaburzenie Epidemiologia

Specyficzne zaburzenia uczenia się (SLD) 5-15% w wieku szkolnym ( Gmitrowicz, A., Janas-Kozik,

M. (2018))

Zaburzenia lękowe 6-20%

Depresja 27-54% (Bomba,Orwid, 2004,2008)

24% doświadczy 1< znaczącego epizodu depresyjnego

zanim osiągnie 18 rok życia (NHMRC, 1997)

3,5% uczniów potwierdziło próbę samobójczą

23% samouszkodzenia (Gmitrowicz,2012)

Polska na drugim miejscu w Europie pod względem

https://programyrekomendowane.pl/strony/zdrowie-psychiczne-mlodziezy-w-czasie-pandemii-covid-19,422


ilości samobójstw (“Dzieci się liczą 2017 - Raporcie o

zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w

Polsce”).

Na podstawie powyższych danych, program wychowawczo-profilaktyczny obejmie:

- szkolenia nauczycieli dotyczące identyfikacji i profilaktyki głównych zaburzeń psychicznych u uczniów;

- warsztaty radzenia sobie w sytuacjach stresowych i zapobiegania ich konsekwencjom;

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz miękkie;

- zapobieganie dyskryminacji i promowanie tolerancji wobec osób chorujących na zaburzenia psychiczne;

- wzmocnienie współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

Centrum Interwencji Kryzysowej oraz NGO.

4. Szczegółowy harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych na rok szkolny 2020/21

4.1. Sfera intelektualna- obszar wiedza, umiejętności, kompetencje.



Treści wychowawczo-profilaktyczne

Zadania i działania wychowawcze

Klasa Odpowiedzialni Termin

I II III

1. Zapoznanie uczniów z podstawą programową oraz
zasadami i procedurami egzaminów zewnętrznych.

x x x nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

wrzesień

2. Realizacja starej i nowej podstawy programowej
oraz rozszerzonych przedmiotów nauczania.

x x x nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

3. Dbanie o realizację zaleceń zawartych w
orzeczeniach i opiniach Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej oraz objęcie
opieką pp uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

x
x x Dyrekcja, pedagog,

psycholog,
wychowawca,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny



4. Realizacja zajęć pozalekcyjnych, rozwijanie
zainteresowań matematycznych, przyrodniczych i
informatycznych uczniów.

x x x nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

5. Organizowanie konkursów tematycznych na
szczeblu szkolnym oraz przygotowanie młodzieży
do startu w konkursach i olimpiadach
pozaszkolnych, szczególnie mających na celu
rozwój wiedzy na temat tradycji i historii Polski
oraz znaczących postaci literatury i kultury.

x x x nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

6. Kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji
kluczowych (m.in. umiejętności posługiwania się
językami obcymi oraz technikami
informatyczno-komunikacyjnymi, nabywanie
wiedzy specjalistycznej) oraz kompetencji miękkich
(myślenie krytyczne, skuteczna komunikacja
międzyludzka, asertywność, radzenie sobie ze
stresem, organizacja pracy własnej).

x x x nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

7. Wprowadzanie metod i pomocy naukowych
nowatorsko-aktywizujących w trakcie zajęć oraz
wdrażanie uczniów do samodzielnego

x x x nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny



poszukiwania informacji. Doskonalenie języków
obcych.

8. Zachęcanie uczniów do samodzielnego i
systematycznego korzystania z zasobów biblioteki
szkolnej oraz inicjatyw organizowanych w ramach
Światowego Dnia Książki, Narodowego Czytania.

x x x bibliotekarz cały rok szkolny

9. Prowadzenie zajęć dotyczących skutecznych
metod i technik uczenia się, planowania nauki i
organizacji czasu.

x x x pedagog,
wychowawcy

cały rok szkolny

10.Współpraca z uczelniami wyższymi, mająca na
celu poszerzanie zainteresowań uczniów oraz
ułatwienie wyboru zawodu i realizacji kariery
zawodowej.

x x x Zespół ds. kontaktu
z uczelniami
wyższymi, doradca
zawodowy

cały rok szkolny

11. Diagnozowanie niepowodzeń i organizowanie
pomocy dla uczniów mających trudności w nauce.
Zapobieganie rozwoju Syndromu Nieadekwatnych
Osiągnięć Szkolnych. Organizacja efektywnej
pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla
uczniów z opiniami i orzeczeniami.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny



4.2. Sfera fizyczna- edukacja zdrowotna.

Treści wychowawczo-profilaktyczne

Zadania i działania wychowawcze

Klasa Odpowiedzialni Termin

I II III

1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów
(umiejętności podejmowania i realizacji zachowań
prozdrowotnych), w tym wdrożenie ich do zachowań
higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i
innych osób.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

wrzesień

2. Propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i
aktywnego wypoczynku. Dążenie do zmiany
zachowań ryzykownych na prozdrowotne.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

3. Pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego
odżywiania się. Upowszechnienie wiedzy na temat
zagrożeń psychofizycznych w okresie adolescencji,
szczególnie zaburzeń odżywiania oraz nadużywania
leków.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
wdż/biologii/wf,
psycholog, pedagog

cały rok szkolny



4. Profilaktyka zagrożeń dla zdrowia wynikających z
nadmiernego korzystania z TV oraz nowych
mediów. Omówienie zasad bezpiecznego i
odpowiedzialnego korzystania z zasobów
dostępnych w sieci.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
psycholog, pedagog

cały rok szkolny

5. Rozwijanie postaw propagujących abstynencję i
unikanie substancji psychoaktywnych, szczególnie
w wymiarze emocjonalnym i poznawczym i
behawioralnym. Pogłębianie i usystematyzowanie
wiedzy na temat uzależnienia od środków
psychoaktywnych. Współpraca ze specjalistami
zewnętrznymi.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
psycholog, pedagog

cały rok szkolny

6. Profilaktyka wczesnego rozpoznawania objawów
chorobowych we własnym organizmie i zapoznanie
z podstawowymi zasadami zapobiegania chorobom
cywilizacyjnym. Tematyka opcjonalna:

- Zdrowy styl odżywiania. Jedzenie ma
znaczenie.

- Otyłość i jej konsekwencje. Body Shaming.
- Jak pomagać? Transplantacja.
- Znaczenie szczepień profilaktycznych.
- Zdrowa rywalizacja bez wyścigu szczurów.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
wdż/biologii/wf,
psycholog, pedagog

cały rok szkolny



7. Uczestnictwo w programach
edukacyjno-profilaktycznych, np.:

- ARS- czyli jak dbać o miłość.
- Europejski Kodeks Walki z Rakiem.
- Znamię! Znam je!
- Podstępne WZW.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
wdż/biologii/wf,
pedagog

cały rok szkolny

8. Organizacja zajęć warsztatowych z psychologiem
dotyczących radzenia sobie ze stresem oraz
kompetencji emocjonalno-społecznych. Szczególnie
w sytuacji dynamicznych zmian związanych z
pandemią Covid-19 oraz konsekwencjami zdalnego
nauczania.

x x x wychowawcy,
psycholog

cały rok szkolny

9. Kontynuacja spotkań z funkcjonariuszami policji
dotycząca prawnej odpowiedzialności osób
niepełnoletnich i konsekwencji prawnych
cyberprzemocy.

x x x pedagog cały rok szkoln

10.Realizacja założeń Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy. Identyfikacja uczniów
będących ofiarami przemocy i sprawne wdrożenie
procedury Niebieskiej Karty. Przeprowadzenie

x x x wychowawcy,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny



warsztatów dotyczących przemocy w rodzinie i
założeń procedury Niebieskiej Karty.

11. Tworzenie gazetek tematycznych mających na celu
profilaktykę zachowań ryzykownych, używania
szkodliwego substancji psychoaktywnych oraz
uzależnień behawioralnych.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
psycholog, pedagog

cały rok szkolny

12.Udział w kampaniach społecznych:
- 24.października- Światowy Dzień Walki z

Otyłością
- 1.grudnia- Światowy Dzień Walki z AIDS
- 23.luty- Światowy Dzień Walki z Depresją
- 25.maja- Światowy Dzień Chorób Tarczycy

x x x wychowawcy,
nauczyciele
wdż/biologii/wf,
psycholog, pedagog

cały rok szkolny

13.Rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów.
Udział w zawodach sportowych na szczeblu
międzyszkolnym, miejskim, wojewódzkim.
Organizacja szkolnych imprez sportowych.

x x x nauczyciele wf cały rok szkolny

14.Dalszy rozwój szkolnej Drużyny Ratowniczej IX LO,
współpracy z harcerstwem oraz promocji szkolnego
programu promocji pierwszej pomocy.

x x x Dyrekcja,
koordynator
Drużyny

cały rok szkolny



15.Zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa
obowiązującymi na terenie liceum oraz
konsekwencjami nieprzestrzegania ich. Sprawna
reakcja na każde niebezpieczne zachowanie
uczniów.

x x x Dyrekcja, pedagog,
psycholog,
wychowawcy

wrzesień

cały rok szkolny

16.Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie
szkoły za sprawą:

- obowiązku realizacji dyżurów nauczycielskich
podczas przerw;

- monitoringu CCTV na terenie szkoły;
- tworzenia i przekazywania procedur w

związku z dynamicznym rozwojem sytuacji
pandemii.

x x x Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
dyżurujący

cały rok szkolny

17.Motywowanie uczniów do systematycznej realizacji
obowiązku szkolnego. Uwrażliwienie rodziców na
problem absencji w szkole i konsekwencji
proceduralnych.

x x x Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

4.3. Sfera psychiczna- ochrona zdrowia psychicznego i profilaktyka zachowań ryzykownych/ problemowych



Treści wychowawczo-profilaktyczne

Zadania i działania wychowawcze

Klasa Odpowiedzialni Termin

I
II III

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu
własnej osoby wśród uczniów za
pomocą:

- warsztatów;
- zajęć psychoedukacyjnych;
- rozpoznawania predyspozycji

uczniów oraz ich słabych stron;
- wzmacniania asertywności i

mediacyjnego sposobu
rozwiązywania konfliktów.

x x x wychowawcy,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny

2. Kształtowanie zdolności samokontroli,
opanowania ekspresji emocji i radzenia
sobie w sytuacjach stresowych.

x x x wychowawcy,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny

3. Pogłębienie wiedzy z zakresu
epidemiologii,objawów oraz możliwości

x x x wychowawcy,
nauczyciele

cały rok szkolny



leczenia chorób psychicznych i
uzależnień w formie warsztatów i
spotkań ze specjalistami.

wdż/biologii/wf,
psycholog,
pedagog

4. Organizowanie i udzielanie uczniom
pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

x x x Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny

5. Rozwijanie postaw propagujących
abstynencję i unikanie substancji
psychoaktywnych, szczególnie w
wymiarze emocjonalnym i poznawczym
i behawioralnym.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny

6. Poznawanie środowiska uczniowskiego
i identyfikacja uczniów, którzy mogą
mieć problemy z funkcjonowaniem w
środowisku rówieśniczym.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny



7. Dostosowywanie warunków szkolnych
do możliwości psychoedukacyjnych i
emocjonalnych uczniów.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny

8. Organizacja zajęć z rozwijania
kompetencji emocjonalno-społecznych.

x x x Dyrekcja,
wychowawcy,psyc
holog, pedagog

cały rok szkolny

4.4. Sfera społeczna- kształtowanie postaw społecznych

Treści wychowawczo-profilaktyczne

Zadania i działania wychowawcze

Klasa Odpowiedzialni Termin

I
II III

1. Integracja zespołów klasowych.
Przeprowadzanie zajęć integracyjnych.
Stworzenie kontraktu klasowego, mającego na

x wychowawcy wrzesień



celu uściślenie zasad współpracy i komunikacji
wewnątrzklasowej.

2. Przypomnienie zasad współpracy
wewnątrzklasowej.

x x wychowawcy cały rok szkolny

3. Rozwijanie poczucia własnej wartości uczniów
poprzez:

- rozwijanie umiejętności komunikacji i
zasad jej regulujących;

- poznanie potencjału klasy i ról, jakie
przyjmują uczniowie podczas
wykonywanych zadań;

-

x x x wychowawcy,
nauczyciele,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny

4. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów
poprzez zaangażowanie w akcje
wolontarystyczne organizowane przez liceum.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

5. Organizacja wyjść i imprez wewnątrzszkolnych
oraz współudział w inicjatywach miejskich i
ogólnopolskich.

x x x Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny



6. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w
stosowaniu indywidualizacji procesu
nauczania oraz rozpoznawania potrzeb
uczniów.

x x x Dyrekcja,
instytucje
zewnętrzne,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny

7. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i
innowacyjności uczniów poprzez organizację
zajęć pozalekcyjnych, projektów edukacyjnych
i działań wolontarystycznych (podkreślając w
zaangażowaniu społecznym istotę
bezinteresowności i chęci pomocy bez
szukania własnych korzyści). Promowanie
inicjatyw prospołecznych uczniów i wspieranie
ich realizacji.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

8. Nacisk na kształtowanie umiejętności pracy w
zespole, poznawanie zasad komunikacji
interpersonalnej oraz rozwiązywania konfliktów
z zastosowaniem negocjacji/mediacji.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny



9. Doskonalenie przez nauczycieli i uczniów
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
stresowych oraz kompetencji miękkich.

x x x Dyrekcja,
instytucje
zewnętrzne,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny

10.Rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów.
Zwrócenie szczególnej uwagi na zastosowanie
form pomocy socjalnej i psychologicznej
wobec uczniów zgłaszających taką potrzebę.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny

11. Objęcie opieką wychowawczą uczniów
mających kłopoty z realizacją obowiązku
szkolnego. Identyfikacja przyczyn.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny

12.Doskonalenie umiejętności nawiązywania
relacji interpersonalnych w życiu prywatnym i
zawodowym.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych

cały rok szkolny



przedmiotów,peda
gog, psycholog

13.Promowanie możliwości konsultacji z zakresu
pomocy pedagogiczno-psychologicznej w
formie poradnictwa, wsparcia
psychologicznego dla uczniów i rodziców w
sytuacjach kryzysowych.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny

14.Organizacja zajęć i konsultacji indywidualnych
z doradztwa zawodowego. Nawiązanie
współpracy z instytucjami zajmującymi się
preorientacją zawodową.

x x x Dyrekcja, doradca
zawodowy

cały rok szkolny

15.Utrzymywanie kontaktu rodziców z
nauczycielami, pedagogiem i psychologiem
szkolnym. Zapoznanie rodziców z zasadami
funkcjonowania liceum i angażowanie ich w
inicjatywy wewnątrzszkolne.

x x x Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny



16.Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz
środowiska lokalnego, mających na celu
integrację społeczności lokalnej i szkolnej.

x x x Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

17.Rozwijanie zaangażowania społeczności
liceum w inicjatywy promujące szkołę i jej
wartości.

x x x Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

4.5. Sfera aksjologiczna- wartości, normy, wzory zachowań.

Treści wychowawczo-profilaktyczne

Zadania i działania wychowawcze

Klasa Odpowiedzialni Termin

I
II III

1. Rozwijanie postaw prospołecznych i
obywatelskich w duchu poszanowania wartości

x x x wychowawcy,
nauczyciele

cały rok szkolny



uniwersalnych, narodowych, patriotycznych i
lokalnych poprzez:

- organizację uroczystości klasowych,
szkolnych

- udział reprezentacji szkolnej w
uroczystościach lokalnych.

poszczególnych
przedmiotów

2. Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów
poprzez:

- organizację wydarzeń patriotycznych;
- zachęcanie uczniów do udziału w

konkursach i projektach o charakterze
patriotycznym;

- organizację apeli w przypadku ważnych
świąt państwowych.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

3. Poznawanie kultury i tradycji na poziomie
lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.
Promowanie udziału uczniów w wymianach
międzynarodowych, zajęciach z wolontariuszami
zagranicznymi oraz wolontariacie lokalnym.

x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

4. Uczestnictwo  w wydarzeniach kulturalnych.
Organizacja wycieczek klasowych, wyjść do
kina/teatru/opery/filharmonii.

x x x wychowawcy,
nauczyciele

cały rok szkolny



poszczególnych
przedmiotów

5. Promowanie czytelnictwa i korzystania z
zasobów biblioteki szkolnej. Udział w Dniu
Narodowego Czytania.

x x x bibliotekarz cały rok szkolny

6. Zapoznawanie uczniów z normami i wartościami
poszczególnych grup zawodowych poprzez
udział w inicjatywach tj. Potyczki Prawne,
zajęcia teatralne.

x x x doradca
zawodowy,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

5. Programy profilaktyczne uwzględnione w roku szkolnym 2021/2022

Program profilaktyczny Cel

Ars, czyli jak dbać o miłość.
Celem głównym programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw
zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i
nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w
dorosłe życie.



Cele szczegółowe programu:

● zwiększenie u uczestników programu umiejętności i postaw
pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych,
zwłaszcza umiejętności spostrzegania zagrożeń i asertywnego
stawiania granic,

● zwiększenie u uczestników programu wiedzy o konsekwencjach
używania substancji psychoaktywnych dla życia rodzinnego i
zdrowia prokreacyjnego, i w tym kontekście zmniejszenie wpływu
mitów na temat dobroczynnego działania alkoholu na organizm
kobiet w ciąży, które utrzymują się w świadomości społecznej.

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla
dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie mieszkańców
Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca”

Celem działań profilaktycznych jest wzmocnienie zdrowia psychicznego
oraz ograniczenie pojawiania
się problemów z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w
środowiskach lokalnych.

TUTORING SZKOLNY - program pedagogiki dialogu

Program jest ukierunkowany tak, by zwiększać skuteczność edukacji
poprzez:

● wzrost u uczniów wiary we własne możliwości,
● doświadczanie przez nich sprawstwa i odpowiedzialności
● zwiększenie  poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Ponadto program ma na celu poprawę relacji oraz klimatu społecznego
szkoły, a także rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i
zapobieganie wypaleniu zawodowemu.



Fred goes net (w przypadku nawiązania współpracy z
instytucją zewnętrzną rekomendowaną przez MZ)

Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od
narkotyków i alkoholu. Cel ten jest osiągany poprzez pogłębienie wiedzy
uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych
konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków)
oraz wiedzy na temat miejsc pomocy, a także poprzez zmianę postaw
wobec używania ww. substancji.

Szkolna Interwencja Profilaktyczna

Celem ogólnym programu jest ograniczenie używania substancji
psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w
szkole.

Program Nauki Zachowania

Cel główny:

●
ograniczenie liczby i częstości występowania niewłaściwych
zachowań wybranych uczniów szkole oraz powstrzymanie u tych
uczniów procesu utrwalania się i rozwoju zachowań problemowych.

Cele szczegółowe:

●
opanowanie przez ucznia konkretnych umiejętności, dostosowanych
do jego indywidualnych potrzeb, służących ograniczeniu zachowań
destrukcyjnych w klasie i wzmacnianiu zachowań pożądanych;

●
rozwój odpowiedzialności i świadomości ucznia - rozwijanie poczucia



odpowiedzialności za swoje zachowanie i jego konsekwencje;

●
kształtowanie pozytywnych więzi społecznych u uczniów z
trudnościami w zachowaniu.

6. Działania opieki pedagogiczno-psychologicznej według wytycznych MEiN z maja 2021 roku

Wytyczne MEiN Działania Zakładane efekty

1. Rozpoznanie potrzeb uczniów w
zakresie budowania właściwych
relacji.

- rozmowy kierowane indywidualne

oraz wewnątrzklasowe dotyczące

- diagnoza trudności w obszarze

komunikacji interpersonalnej

uczniów IX LO;



możliwych trudności w relacjach

interpersonalnych;

- zapobieganie zjawisku izolacji

społecznej uczniów,

posiadających słabiej rozwinięte

kompetencje

emocjonalno-społeczne;

2. Zintegrowanie działań
profilaktycznych wynikających z
programu
profilaktyczno-wychowawczego z
działaniami przeciwdziałającymi
COVID-19 i promującymi zdrowie.

UWAGA: Program

Profilaktyczno-Wychowawczy był

tworzony na bazie diagnozy

pedagogicznej konsekwencji

wprowadzenia zdalnego nauczania w

roku szkolnym 2019/2020 (II półrocze) i

zawiera szereg działań z zakresu

W ramach obowiązującego Programu

Profilaktyczno-Wychowawczego na rok

szkolny 2021/22 szczególny nacisk

kładzie się na:

1) stałe monitorowanie sytuacji

szkolnej uczniów w zakresie

realizacji podstawy programowej i

obowiązku szkolnego;

2) wspomaganie rozwoju uczniów z

uwzględnieniem sytuacji dziecka,

jego możliwości i ograniczeń;

3) wykorzystywanie w procesie

edukacyjnym innowacyjnych

narzędzi, metod kształcenia na

- monitorowanie frekwencji jako

możliwej wskazówki niepokojącej

sytuacji psychofizycznej i domowej

w czasie zdalnego nauczania oraz

po powrocie do nauki stacjonarnej;

- nadzorowanie sytuacji uczniów w

celu profilaktyki wczesnego

rozpoznawania problemów

psychologicznych;

- zapobieganie rozwijania się

trudności w funkcjonowaniu

edukacyjnym i interpersonalnym

osób z mniejszymi kompetencjami

emocjonalno-społecznymi;



monitorowania sytuacji uczniów w czasie

pandemii oraz profilaktycznych działań

negatywnych konsekwencji zdalnego

nauczania.

odległość oraz zasobów

cyfrowych;

4) rozwijanie kompetencji i postaw,

mających na celu bezpieczne i

celowe wykorzystywanie

technologii

informatyczno-komunikacyjnych

przez uczniów;

5) monitorowanie i profilaktyka w

zakresie rozwoju zaburzeń,

będących odpowiedzią na

przewlekły stres związany z

sytuacją pandemii Covid-19;

6) działania z zakresu

przeciwdziałania uzależnieniom

behawioralnym i od substancji

psychoaktywnych;

7) podnoszenie kwalifikacji

nauczycieli w ramach działań

profilaktycznych;

8) stworzenie planu warsztatów

- integracja osób z opiniami i

orzeczeniami o kształceniu

specjalnym w obrębie systemu

wewnątrz klasowego i szkolnego;

- monitorowanie sytuacji domowej

uczniów i wspomaganie rodziców

w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych, wczesnym

diagnozowaniu trudności u swoich

dzieci oraz organizacji interwencji

w przypadku pojawienia się

problemów zdrowotnych;

- zwiększenie roli psychoedukacji w

systemie edukacyjnym;

- zapobieganie rozwojowi zaburzeń

psychicznych poprzez

wzmocnienie posiadanych przez

ucznia zasobów

wewnątrzpsychicznych oraz

samodzielne radzenie sobie w

sytuacjach stresowych na bazie



psychoedukacyjnych radzenia

sobie ze stresem i jego

konsekwencjami/ komunikacji w

relacjach interpersonalnych/

rozwijania kompetencji miękkich;

zdobytej wcześniej wiedzy;

3. Zaprojektowanie cyklu działań
integrujących z uwzględnieniem
propozycji zgłaszanych przez uczniów
i rodziców, z możliwością włączenia w
te działania psychologa.

- badania funkcjonowania uczniów

w trakcie nauczania zdalnego pod

kątem lęku jako stanu oraz obaw

związanych z powrotem do szkoły;

- diagnoza oczekiwań rodziców w

stosunku do szkoły pod względem

działań psychoedukacyjnych po

powrocie do szkoły oraz w

pierwszym półroczu roku

szkolnego 2021/2022;

- optymalizacja środowiska

edukacyjnego po powrocie

uczniów do nauki stacjonarnej w

celu obniżenia poziomu lęku po

długim okresie izolacji społecznej;

- włączenie rodziców w

dostosowania pomocy

psychologicznej na terenie szkoły;

4.Określenie zadań pedagogów,
psychologów i innych specjalistów
zatrudnionych w szkole dotyczących
wsparcia nauczycieli, wychowawców

- stworzenie planu działania

związanego z organizacją zajęć

dydaktycznych pod kątem

integracji wewnątrzklasowych we

- zwiększenie integracji uczniów

zarówno w oddziałach

wewnątrzklasowych, jak i w

systemie szkolnym;



w zakresie diagnozowania sytuacji
wychowawczej w każdej klasie.

współpracy z Wychowawcami

oddziałów;

- organizacja regularnych Zespołów

Wychowawczych;

- psychoedukacja nauczycieli,

wychowawców na temat wyników

przeprowadzonej diagnozy i

zjawisk z nią związanych;

- dostosowanie wymagań

nauczycieli do stanu

psychofizycznego uczniów;

- zwiększenie efektywności

interwencji wychowawczych i

współpracy

wychowawca-psycholog;

5. Ustalenie zakresu modyfikacji
programów
wychowawczo-profilaktycznych.

Zwiększenie ilości oraz tematyki

warsztatów psychologicznych

organizowanych po powrocie do nauki

stacjonarnej oraz nacisk na

oddziaływania, mające na celu integrację

oraz kształtowanie kompetencji miękkich;

- zwiększenie efektywności

celowych oddziaływań

psychologicznych dotyczących

pomocy

pedagogiczno-psychologicznych;

- zapobieganie i ograniczenie

negatywnych konsekwencji

emocjonalnych i

psychospołecznych wynikających

ze zdalnego nauczania oraz

pandemii Covid-19;

- poszerzenie oddziaływań



psychospołecznych, mających na

celu redukcję lęku przed

powrotem do szkoły, lęku

społecznego;

- zwiększenie kompetencji uczniów

w zakresie kompetencji miękkich

takich jak myślenie krytyczne,

elastyczność poznawcza,

kreatywność czy współpraca w

grupie;

6. Podjęcie stałej współpracy z
poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi.

- wspólne monitorowanie postępów

uczniów z opiniami i orzeczeniami

pp;

- zwiększenie współpracy z

poradnią w zakresie organizacji

warsztatów psychoedukacyjnych;

- zwiększenie efektywności

interwencji

pedagogiczno-psychologicznych

wobec uczniów zgłaszających

trudności edukacyjne lub z

poziomu zdrowia psychicznego i

interwencji kryzysowej;

- zwiększenie ilości fakultatywnych

propozycji szkoleniowych dla

uczniów, rodziców i nauczycieli,



szczególnie z zakresu

psychoedukacji;

- ujednolicenie procedur

związanych z pomocą

pedagogiczno-psychologiczną;

7. Rozpoznanie indywidualnych
potrzeb uczniów w zakresie wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego oraz
podjęcie adekwatnych do
zdiagnozowanych potrzeb działań.

- diagnoza środowiska szkolnego

pod względem wymagań

edukacyjnych i ich adekwatności

po powrocie do nauki stacjonarnej;

- bezpośrednie konsultacje

psychologiczne ;

- organizacja spotkań z

Wychowawcami w postaci

konsultacji w celu omówienia

sytuacji poszczególnych uczniów;

- dostosowanie interwencji

psychologicznych do potrzeb

uczniów i problematyki ich

funkcjonowania;

- przyśpieszenie diagnostyki

psychologicznej zgłaszających się

uczniów poprzez nawiązanie

współpracy z instytucjami

zewnętrznymi;

- zwiększenie ilości konsultacji

indywidualnych;

- zwiększenie efektywności

interwencji wychowawczych w

przypadku trudności edukacyjnych



i problemów natury emocjonalnej;

8. Modyfikacja realizowanego
programu nauczania, metod i form
pracy do zdiagnozowanych potrzeb i
możliwości uczniów.

- organizacja spotkań z

Wychowawcami w postaci

konsultacji w celu omówienia

sytuacji poszczególnych uczniów

na podstawie obserwacji ich

funkcjonowania;

- wprowadzenie zajęć

integracyjnych i

psychoedukacyjnych na zajęciach

wychowawczych;

- włączenie elementów

psychoedukacji, ćwiczeń i zadań

grupowych, mających na celu

zwiększenie poczucia integracji

wewnątrzklasowej na zajęciach

przedmiotowych;

- organizacja spotkań

superwizyjnych dla wychowawców

i nauczycieli z psychologiem w

ramach rozwiązywania bieżących

problemów zgłaszanych przez

bądź zauważonych wśród

uczniów;



9. Uruchomienie stałych
dyżurów/konsultacji specjalistów dla
uczniów.

- konsultacje psychologiczne - zwiększenie dostępności

oddziaływań psychologicznych z

uwzględnieniem negatywnych

konsekwencji wynikających z

pandemii Covid-19;

10. Pozyskanie od rodziców informacji
dotyczącej potrzeb, niepokojów, obaw
uczniów w związku z powrotem do
szkoły oraz podjęcie stałej współpracy
z rodzicami w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej uczniom zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami.

- wyznaczenie godzin konsultacji

telefonicznych i bezpośrednich dla

Rodziców;

- wsparcie Rodziców w kontaktach

z instytucjami oświatowymi (PPP),

medycznymi;

- opiniowanie funkcjonowania

uczniów w przypadku zgłoszonego

zapotrzebowania ze strony

Rodzica;

- dostosowanie Programu

Profilaktyczno-Wychowawczego

na rok szkolny 2021/22 do

oczekiwań i potrzeb rodziców;

- zwiększenie efektywności

komunikacyjnej na linii

rodzic-szkoła- poradnia

pedagogiczno-psychologiczna;

- zwiększenie trafności interwencji

psychologicznej wobec ucznia

poprzez wstępne rozpoznanie

trudności na bazie rozmów

kierowanych z

rodzicami/dzieckiem/nauczycielam

i oraz obserwacji jego



funkcjonowania w szkole;

11. Zorganizowanie warsztatów
zwiększających świadomość
rodziców/opiekunów w zakresie
problemów zdrowia psychicznego
dzieci/uczniów powstałych wskutek
izolacji społecznej oraz dotyczących
spraw wychowawczych, stanów
emocjonalnych, pokonywania lęku
m.in. przed brakiem akceptacji w
grupie, stresu, budowania na nowo
relacji interpersonalnych.

- podjęcie stałej współpracy z

poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi ;

- stworzenie listy proponowanych

przez psychologa webinarów,

organizowanych we współpracy

we współpracy z uczelniami

wyższymi lub instytucjami

szkoleniowymi;

- umożliwienie rodzicom

uczestnictwa w

warsztatach/webinarach,

mających podstawy merytoryczne;

- zwiększenie świadomości

rodziców dotyczących obszaru

zdrowia psychicznego oraz ich

najczęstszych objawów u

młodzieży;

- zapoznanie rodziców z ofertą

instytucji diagnozy i pomocy

psychologicznej na terenie Śląska;

7. Plan pracy wychowawczej w IX Liceum na podstawie wytycznych MEiN z maja 2021 roku.

Kierunki polityki oświatowej państwa Cele i zadania pracy wychowawczej Tematy zajęć



I. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i
dobro; kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania
społecznego i dbałości o zdrowie

I. Rozwijanie osobowości uczniów.
Kształtowanie postaw prospołecznych i
moralnych. Rozwijanie samorządności.

1. Wybór samorządu klasowego; przydział
funkcji, obowiązków i uprawnień;
2.Przypomnienie praw i obowiązków
uczniowskich oraz dbałość o ich
poszanowanie przez uczniów i
nauczycieli.(Statut Szkoły i WSO);
3.Udział uczniów w działalności Samorządu;
4.Analizowanie i ocena, razem z uczniami,
postaw i zachowań branych pod uwagę przy
ustalaniu oceny z zachowania;
5.Wychowanie w szacunku i tolerancji wobec
innych ludzi;
6.Wdrażanie do systematycznej dbałości o
porządek i estetykę na terenie szkoły i poza
nią;
7.Budowanie poczucia własnej wartości;
8.Kształtowanie umiejętności podejmowania
prawidłowych decyzji i rozwiązywania
problemów;
9. Troska o wysoki stopień kultury osobistej,
odpowiedzialności za słowa i czyny oraz
kształtowanie pozytywnych wzorów
dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie
i społeczeństwie.

Organizacja pracy na godzinach
wychowawczych-wybór samorządu
klasowego. Przepisy BHP.

Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO oraz
procedurą realizacji obowiązku szkolnego.

Mój potencjał- analiza mocnych i słabych
stron. Kształtowanie racjonalnej oceny
własnych możliwości.

Wartości we współczesnym świecie- czy
warto za nimi podążać?

Patriotyzm, tradycja jako wartości
współczesnej młodzieży.

Analiza pro i cons, czyli jak podejmować
racjonalne decyzje.

Myślenie krytyczne jako kompetencja XXi
wieku.

Odpowiedzialność za słowa i jej
konsekwencje.

Klasa jako zbiór jednostek o różnych
priorytetach.
Konflikty w klasie. Metody rozwiązywania i
tworzenia wspólnych rozwiązań.



Kreatywne radzenie sobie w sytuacjach
konfliktu.

II. Wspomaganie przez szkołę
wychowawczej roli rodziny, m.in. przez
właściwą organizację zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie oraz
realizację zadań programu
wychowawczo-profilaktycznego

II. Kształtowanie postawy prorodzinnej.
Wzmacnianie autorytetu szkoły w
obszarze funkcji wychowawczej.

1. zwiększanie świadomości wpływu
wychowania w rodzinie na
kształtowanie się osobowości,
poglądów, wzorców więzi
emocjonalnych;

2. wzmocnienie współpracy z
rodzicami/opiekunami prawnymi,
mające na celu zwiększenie
efektywności oddziaływań;

3. pomoc rodzicom/opiekunom prawnym
w rozwiązywaniu bieżących trudności
wychowawczych;

4. zapoznanie się z programem
profilaktyczno-wychowawczym oraz
realizacja jego założeń w trakcie roku
szkolnego 2021/22;

Rodzina jako podstawowa komórka
społeczna- rozmowa dotycząca wpływu
wychowania na kształtowanie dziecka.

Konflikty międzypokoleniowe- czym są i jak
sobie radzić?

Dyskusja, negocjacje, kompromis, czyli
sztuka radzenia sobie w konfliktach
rodzinnych i rówieśniczych.

Mechanizmy i sposoby radzenia sobie w
związkach przemocowych. Analiza procedury
Niebieskiej Karty.

III. Działanie na rzecz szerszego
udostępnienia kanonu edukacji
klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo
cywilizacyjne Europy, edukacji
patriotycznej, nauczania historii oraz

III. Rozbudzanie uczuć patriotyzmu,
szacunku dla norm i autorytetów

Rzeczywistość, w której żyję. Moje prawa i
obowiązki.

Prawa człowieka we współczesnym świecie.
Analiza przypadków.



poznawania polskiej kultury, w tym
osiągnięć duchowych i materialnych;
szersze i przemyślane wykorzystanie w
tym względzie m.in. wycieczek
edukacyjnych

1.Udział w imprezach szkolnych i
uroczystościach zgodnie z kalendarzem
imprez szkolnych;
2.Podkreślanie praw i obowiązków
obywatela;
3. Zwiększanie świadomości dotyczącej
wpływu dorobku kulturalnego Polski w
kształtowaniu współczesnej Europy.

Sławni Polacy i ich spuścizna w
kształtowaniu podstaw współczesnej kultury.

Obywatel Europy. Jakie wartości możemy
zaproponować w rozwoju społeczeństwa
europejskiego.

Nasze miasto i region- walory
społeczno-gospodarcze.

Ustalanie ocen semestralnych z
zachowania. Analiza wyników nauczania i
frekwencji.

Bezpieczeństwo w trakcie ferii- omówienie
podstawowych zasad.

IV. Podnoszenie jakości edukacji poprzez
działania uwzględniające zróżnicowane
potrzeby rozwojowe i edukacyjne
wszystkich uczniów, zapewnienie
wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego,
szczególnie w sytuacji kryzysowej
wywołanej pandemią COVID-19 w celu
zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy,
wzmacniającej pozytywny klimat szkoły

IV. Rozbudzanie aspiracji naukowych
młodzieży
1.Zachęcanie do udziału w konkursach,
olimpiadach;
2.Zachęcanie do angażowania się i pracy w
ramach kółek zainteresowań, drużyn
sportowych i wolontariatów.
V. Kształtowanie nawyków higieny pracy
umysłowej, dbałości  o własne zdrowie
1.Omówienie zasad uczenia się;

Pandemia Covid-19 oraz jej konsekwencje w
obszarze funkcjonowania szkoły i uczniów.

Efektywne techniki uczenia się oraz metody
samomotywowania się do nauki.

Uzależnienia- pułapka na całe życie.
Zapoznanie z mechanizmami uzależnień i ich
wpływem na funkcjonowanie rodziny.



oraz poczucie bezpieczeństwa; roztropne
korzystanie w procesie kształcenia z
narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne.

2.Punktualność na zajęciach szkolnych;
3.Zasady bezpieczeństwa na drogach i na
terenie szkoły;
4.Uczenie efektywnego gospodarowania
własnym czasem;
5.Propagowanie dbałości o zdrowie,
prawidłowego odżywiania się;
6.Nawiązanie współpracy z pielęgniarką
szkolną, psychologiem i pedagogiem
szkolnym.

Wpływ środków psychoaktywnych na
funkcjonowanie człowieka.

Depresja i lęk jako konsekwencje pandemii
Covid-19.

Stres- wróg czy sprzymierzeniec?
Wykorzystywanie mobilizacji stresowej do
realizacji zadań.

Metody efektywnego radzenia sobie ze
stresem.

Wpływ relacji rówieśniczych na
kształtowanie się samooceny i postrzeganie
siebie.

Zasady efektywnej komunikacji w relacjach z
otoczeniem.

NVC- idea komunikacji bez przemocy.

NVC- praca na przykładach zmiany
komunikatów.

Wpływ codziennych nawyków na zdrowie.

Stereotypy i uprzedzenia- analiza wpływu
ich funkcjonowania w naszym życiu.



V. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii
Umiejętności – rozwój umiejętności
zawodowych w edukacji formalnej i
pozaformalnej, w tym uczeniu się
dorosłych.

VI. Przygotowanie do wyboru zawodu.
1.Jakie stosować kryteria przy wyborze
zawodu;
2.Poznawanie własnych predyspozycji
zawodowych;
3. Wspieranie uczniów w wyborze dalszej
drogi życiowej;
4. Troska o wysoki stopień kultury osobistej,
odpowiedzialności za słowa i czyny oraz
kształtowanie pozytywnych wzorów
dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie
i społeczeństwie.

Wykształcenie w planowaniu rozwoju
zawodowego.

Moje atuty- spotkanie z doradcą
zawodowym.

Analiza rynku pracy w Polsce i kierunków
oferowanych przez uczelnie wyższe.

Autoprezentacja jako klucz do sukcesu.

Jak stworzyć swoje pierwsze CV i list
motywacyjny?

Kreatywność jako podstawowa cecha w
pracy zawodowej.

Praca w grupie- role przyjmowane w trakcie
realizacji zadania.

VI. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w
szkołach; rozwijanie postawy
odpowiedzialności za środowisko
naturalne.

VII. Wzmocnienie roli edukacji
ekologicznej w życiu uczniów.

1. Promowanie aktywności
przyczyniających się do odbudowy
środowiska naturalnego;

2. Dbanie o środowisko naturalne w
obrębie szkoły i regionie
zamieszkania;

Wpływ drobnych aktywności i nawyków na
degradację środowiska. Analiza działań
własnych.

Działania szkół- w jaki sposób możemy
wspierać środowisko?



3. Uświadamianie wpływu codziennych
wyborów/nawyków na degradację
środowiska naturalnego.

Organizacje i akcje proekologiczne w
naszym rejonie.

Współczesne zagrożenia ekologiczne,
cywilizacyjne, ekonomiczne, polityczne i
kulturowe.

Podsumowanie roku szkolnego 2021/22.
Omówienie zasad bezpieczeństwa.
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