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Preambuła

Program Wychowawczo-Profilaktyczny IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej powstaje 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 2021/22 był dla naszego Liceum ogromnym wyzwaniem, koncentrującym się wokół:

- zapewnienia pomocy uczniom, rodzicom i kadrze nauczycielskiej po okresie zdalnego nauczania w formie opieki psychologicznej,

warsztatów psychoprofilaktycznych i działań mających na celu efektywne radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Wiąże się to z

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

w funkcjonowaniu spowodowanymi pandemią Covid-19 i jej konsekwencjami oraz atakiem Rosji na Ukrainę;

- podniesienie jakości nauczania na terenie naszej placówki poprzez wykorzystywanie nowoczesnych form nauczania, wprowadzenie

dwujęzyczności w wybranych klasach, a także podniesienie progu procentowego na ocenę dopuszczającą;

- wsparcie rodziców w sytuacjach kryzysów emocjonalnych uczniów i zwiększenie efektywności przekazywania informacji dotyczącej ich

funkcjonowania;

- zapewnienia naszym uczniom wysokiego poziomu realizacji podstawy programowej przy jednoczesnym umożliwieniu rozwijania swoich

pasji i zainteresowań;

- wsparcia informacyjnego Grona Pedagogicznego i Rodziców w obszarze radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, a także

zwiększenie nacisku na przepływ informacji dotyczący uczniów.



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 2022/2023, jest

ewaluacja inicjatyw z poprzedniego roku, a także zestawienie realizacji kierunków polityki oświatowej z działalnością szkoły. Poniższa tabela

przedstawia zakres realizacji poszczególnych czynników.

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

Większa część punktów założonych w programie profilaktyczno-
wychowawczym została zrealizowana. Szczególny nacisk położono
na psychoedukację uczniów i rozwój ich kompetencji społecznych,
angażując we współpracę zarówno kadrę nauczycielską, jak i
instytucje zewnętrzne.
Biorąc pod uwagę wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w
maju bieżącego roku, 95% rodziców jest zdecydowanie
zadowolonych z zajęć dydaktycznych proponowanych przez naszą
szkołę i formy ich przeprowadzania. 75% pozytywnie ocenia
komunikację w zakresie przekazywania informacji na temat
postępów swojego dziecka, 78% jest zadowolonych z realizacji
podstawy programowej i 92% oferty proponowanych profili.
Dodatkowo, dużym uznaniem cieszy się współpraca z



wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi (73%, co wskazuje
na wzrost zaufania do nauczycieli w porównaniu z zeszłym rokiem).

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.
Kształtowanie właściwych postaw szlachetności,
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie;
wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko
naturalne; kształtowanie postaw obywatelskich i
patriotycznych; dbanie o wychowywanie w szacunku i
tolerancji do innych ludzi;

Realizacja powyższego punktu w mniemaniu naszego liceum jest
związana z zaangażowaniem naszych uczniów w liczne wolontariaty
organizowane przez nauczycieli. W tym roku szkolnym uczniowie
uczestniczyli:

- akcjach Caritas;
- adopcji podopiecznych Schroniska dla zwierząt w Sosnowcu;
- w obchodach 25-lecia hospicjum św. Tomasza Apostoła;
- w zajęciach na terenie ZSS nr 4 w Sosnowcu, gdzie brali

udział w zajęciach terapeutycznych z podopiecznymi
jednostki;

- w organizacji 25. Wielkiego Finału WOŚP oraz prowadzeniu
sztabu na terenie naszej szkoły;

Akcje prowadzone przez uczniów w ramach kółka wolontariatu:
- zbiórki żywności i niezbędnych rzeczy dla zwierząt ze

schroniska w Milowicach oraz wirtualna adopcja pieska;
- korepetycje dla uczniów szkół podstawowych organizowane

przez UM w sosnowcu - "Aktywne Centrum Szansa dla Nas";
- zbiórka przypraw dla kuchni Domów dla bezdomnych i

potrzebujących;
- sadzenie drzew wokół magazynu żywności Caritas;
- Szlachetna Paczka - paczka dla wybranej rodziny Wykonanie

ozdób choinkowych oraz upieczenie pierników dla Domu
Aniołów Stróżów - akcja "Uskrzydlamy";

- Bożonarodzeniowa i Wielkanocna zbiórka żywności dla
potrzebujących w Biedronce;

- Bożonarodzeniowa i Wielkanocna kwesta na rzecz Domu
Samotnej Matki;



- wielowymiarowa pomoc dla rodzin przybywających z Ukrainy
(zbiórka ubrań, zbiórka leków, zbiórka artykułów
higienicznych, chemicznych, gospodarstwa domowego i
innych, wydawanie kanapek na dworcu PKP, współpraca z
przedsiębiorstwem z Wielkiej Brytanii);

- "Słodka Paczka" - zbiórka słodyczy dla dzieci objętych
pomocą przez Klub Profilaktyczny EKIPA;

- "Gramy dla mamy" - pomoc przy przeprowadzeniu aukcji i
koncertu na rzecz domu Samotnej Matki;

- organizacja sportowej rywalizacji na wesoło oraz pomoc przy
wydawaniu ciast oraz paczek dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka;

- inicjatywy uczniów - akcja "Plecaczek" - zbiórka plecaczków i
artykułów papierniczych dla dzieci z Ukrainy.

Ponadto w ramach kształtowania dbałości o zdrowie
przeprowadzono akcje profilaktyczne “ARS, czyli jak dbać o miłość” i
“Znamię, znam je!”.
Dodatkowo szkoła zaangażowała się w projekty:

- “BeePathNET Reloaded”, którego celem jest stworzenie
przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz
zachęcanie lokalnych interesariuszy do różnorodnych działań
na temat znaczenia pszczół w miejskim ekosystemie;

- “Kształtowanie empatii poprzez pomoc drugiemu człowiekowi
i wolontariat” w ramach projektu Erasmus+;

- „Kształtowanie empatii poprzez pomoc drugiemu człowiekowi
– pierwsza pomoc przedmedyczna i wolontariat”

- projekty SCWEW Znajdź pasję, Chodź!Dam Ci Feedback,
Zostań Liderem;



- w ramach job shadowing, by uczyć się od nas w jaki sposób
wykorzystujemy nowoczesne technologie oraz wolontariat i
akcje społeczne do promowania bardziej ekologicznego
życia, redukcji śmieci, recyklingu;

Nasza szkoła organizowała również pokazy pierwszej pomocy w
ramach: Festiwalu Emocji Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie
Górniczej, Debaty Miejskiej w ZSEiI, Przedszkolu Miejskim nr 24 w
Jaworznie, Świetlicy Środowiskowej przy Stowarzyszeniu Dar Serca
w Dąbrowie Górniczej, Przedszkolu nr 1 w Będzinie, a także
zabezpieczała imprezy pod względem medycznym.

3. 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;

Dla większej części klas naszego liceum zostały zorganizowane
wycieczki o charakterze dydaktyczno-krajoznawczym, mające na
celu poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji,
zabytków kultury i historii; upowszechnianie wśród uczniów zasad
ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i
funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także
integracja grup klasowych w relacjach uczeń-uczeń,
uczeń-wychowawca (m.in. Wrocław, Kraków, Zabierzów Bocheński,
Sandomierz, Kazimierz Dolny, Wieliczka, Osikowa). Ponadto na
terenie szkoły regularnie odbywały się zajęcia teatralne, których
efektem końcowym było wystawienie sztuki na deskach Teatru
Zagłębia (spektakl "Łysa Śpiewaczka "). Uczniowie uczestniczyli
również w wyjściach klasowych do kina, teatru oraz na eventy
uczelni wyższych. Klasa psychologiczna miała możliwość
uczestniczyć w trzech konferencjach o charakterze naukowym, w
tym jednej organizowanej przez Polskie Towarzystwo
Psychologiczne. Ważnym aspektem edukacyjnym było uczestnictwo



naszych uczniów w olimpiadach i konkursach (m.in.: “Postaw na
mediację” , “Potyczki prawne”, “Olimpiada wiedzy o prawie i
wymiarze sprawiedliwości”, ‘Konkurs wiedzy o stanie wojennym” ,
“Olimpiada Solidarności”).

4. 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; rozwijanie kompetencji i
postaw, mających na celu bezpieczne i celowe
wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych przez uczniów;

W roku szkolnym 2021/2022 ujednolicono procedurę prowadzenia
pomocy pedagogiczno-psychologicznej na terenie naszego liceum z
uwzględnieniem sytuacji kryzysowych (m.in. prób samobójczych,
przypadków zgłoszenia przemocy, samookaleczeń). Zwiększono
ilość konsultacji psychologicznych- przeprowadzono ich 520. Biorąc
pod uwagę analizę szczegółową konsultacji widoczny jest wzrost
zainteresowania nimi wśród rodziców w porównaniu z poprzednim
rokiem szkolnym (tabela poniżej).
Bazując na ankiecie ewaluacyjnej wykonanej w maju bieżącego roku
wśród rodziców, 75% pozytywnie ocenia pomoc
pedagogiczno-psychologiczną oraz realizację dostosowań
wynikających z opinii i orzeczeń. Podobnie, dużym uznaniem cieszy
się praca psychologa szkolnego z perspektywy współpracy z
wychowawcami i nauczycielami.
Dodatkowo, w pierwszym semestrze aby podnieść poziom edukacji
zwiększono pułap procentowy na ocenę dopuszczającą. Początkowo
spotkało się to z oporem ze strony uczniów, jednak 65% rodziców
pozytywnie ocenia wprowadzoną zmianę. Po zdalnym nauczaniu,
zmniejszono też udział korzystania z technologii
informacyjno-komunikacyjnych i zwiększono ilość działań
profilaktycznych w tym zakresie. Ostatecznie jedynie zajęcia
indywidualne nadal prowadzono w formie nauki zdalnej, ze względu
na charakter dolegliwości somatycznych uczniów (wszystko
odbywało się za zgodą rodziców).



Podnoszenie jakości edukacji wiąże się również w naszym liceum z
naciskiem na szkolenia kadry zarządzającej i nauczycielskiej. Nasi
nauczyciele i administracja w ostatnim roku szkolnym wzięła udział w
około 50 szkoleniach o różnej tematyce (dokładny spis w
poszczególnych sprawozdaniach zespołów przedmiotowych).

5. Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem
indywidualnej sytuacji dziecka, jego możliwości i
ograniczeń;

W trakcie trwania roku szkolnego uruchomiono szeroki zakres
pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów z ujawnionymi
trudnościami w nauce oraz o charakterze somatycznym. Ważnym
aspektem realizującym powyższy punkt było pojawienie się uczniów
z Ukrainy w wyniku agresji Rosji na ich kraj. Od momentu pojawienia
się ich, włączono interwencje o charakterze rzeczowym (zbiórka
ubrań, żywności, pieniędzy…) oraz psychologicznym po dołączeniu
do poszczególnych klas. Ponadto w ramach SCWEW uruchomiono
projekt Zostań Bohaterem!, mający na celu profilaktykę trudności
emocjonalnych poprzez zwiększenie aktywności fizycznej i
nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem (wyjazdy
krajoznawczo-turystyczne z zajęciami warsztatowymi). W projekt ten
została też włączona młodzież z zaburzeniami psychiatrycznymi i
psychologicznymi, a generalnym założeniem była minimalizacja
kosztów wyjazdu (opłata jedynie za bilet).

6. Podnoszenie jakości edukacji matematycznej i
przyrodniczej oraz rozwijanie kompetencji w zakresie
samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów;
wykorzystywanie w procesie edukacyjnych
innowacyjnych narzędzi, metod kształcenia na odległość
oraz zasobów cyfrowych;

W ramach pracy Zespołu Przedmiotów
Matematyczno-Ekonomicznych w roku szkolnym 2021/2022
przeprowadzono: szczegółową analizę i ewaluację matury z maja
2021 r., opracowywano arkusze zadań powtórzeniowych dla
wszystkich nauczanych klas, przeprowadzono zajęć
przygotowujących uczniów do konkursów oraz konsultacje dla
maturzystów i uczniów mających problemy z nauką, a także
uruchomiono zajęcia wspomagające zlecone przez MENiS dla



uczniów po pandemii.
Nasi uczniowie wzięli udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej,
projekcie edukacyjnym UOKiK „Konsument cyberbezpieczny –
aktywna edukacja”, Szkolnych Mistrzostwach Menadżerskich, „Wiem
jak w banku. Wszystko o pieniądzu”, webinariach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości, Ogólnopolskim konkursie wiedzy i
praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
-CyberSkiller Challenge Poland, wykładach w ramach
"Matematycznych Czwartków na UJ" pt. "Matematyka wyborcza"
prowadzony przez dr Krzysztofa Ciesielskiego.
Dodatkowo w ramach zajęć dla klasy menedżerskiej prowadzone są
zajęcia z szyfrowania matematycznego.

7. Stałe monitorowanie sytuacji szkolnej uczniów w
zakresie realizacji podstawy programowej i obowiązku
szkolnego;

Monitorowanie sytuacji szkolnej odbywa się w ramach spotkań Rady
Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego oraz konsultacji
wewnątrzszkolnych. Każdy nauczyciel przedmiotowy zobowiązany
jest do rozliczania się z etapu realizacji podstawy programowej w
udostępnionej przez Wicedyrektora tabeli, co podlega regularnej
weryfikacji.
Od dwóch lat obowiązuje również procedura realizacji obowiązku
szkolnego, która pozwala na szybką interwencję w przypadku jej
uruchomienia.

8. Działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
behawioralnym i od substancji psychoaktywnych;
podtrzymanie dotychczasowej współpracy z instytucjami
lokalnymi/ogólnopolskimi oraz zdobycie nowych
kontaktów, mających na celu współpracę w rozwoju

Rok szkolny obfitował w realizację wielu programów profilaktycznych
i zajęć o charakterze psychologicznym (tabela poniżej). Nawiązano
współpracę z jednostkami zewnętrznymi (Stowarzyszenie Fala,
Instytut Edukacji Pozytywnej, SCWEW, Fundacja Rozwoju Edukacji,
Środowiskowe Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu).
W ramach współpracy przeprowadzono około 45 warsztatów



profilaktyki wśród naszych uczniów; podnoszenie
kwalifikacji kadry nauczycielskiej w ramach działań
profilaktycznych;

profilaktycznych, które objęły wszystkie klasy naszego liceum.
uściślono kontakt z nauczycielami i wychowawcami przy pomocy
regularnych konsultacji w sytuacjach problemowych, ale również
wychowawczych (w szczególności dotyczących identyfikacji
potencjału uczniów i pomocy w ich realizacji). Stworzono i
przeprowadzono trzy innowacyjne projekty w ramach działalności
SCWEW na terenie naszego liceum- Chodź, dam Ci feedback!,
Zostań Liderem, Zostań Bohaterem!, które miały na celu rozwój
kompetencji miękkich i promocję aktywności fizycznej w
zapobieganiu zaburzeń psychicznych.
Ponadto nawiązano współpracę ze Środowiskowym Centrum
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, dzięki czemu nasi uczniowie są
traktowani priorytetowo pod względem terminu pierwszych
konsultacji.
Wszystkie powyższe działania obejmowały również szkolenia kadry
nauczycielskiej.

9. 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;

Priorytetem szkoły jest przepływ informacji, bazujący na efektywnej
komunikacji z rodzicami i instytucjami zewnętrznymi. Daje to
możliwość szybkiej identyfikacji i interwencji wobec trudności
naszych uczniów. Program PW zostaje przedstawiony do
zaopiniowania Radzie Rodziców oraz umieszczony na głównej
stronie IX Liceum. ZNajdują się w nim plany aktywności dla
wszystkich podmiotów z uwzględnieniem realizacji programów
profilaktycznych.
Dodatkowo w ramach procedury IPET i projektu SCWEW na każde
spotkanie z rodzicami uczniów z orzeczeniami o kształceniu
specjalnym zapraszani są przedstawiciele Poradni



Pedagogiczno-Psychologicznej. Uczestniczymy regularnie w
spotkaniach grup roboczych, webinariach i konferencjach dla kadr
pedagogiczno-psychologicznych.

Tworząc program profilaktyczno-wychowawczy zakładaliśmy zwiększenie znaczenia opieki psychologicznej i pedagogicznej, niezbędnej do

unormowania sytuacji po okresie pandemii Covid-19. Dużą wartością okazała się współpraca między wychowawcami i nauczycielami a kadrą

psychologiczno-pedagogiczną. Dało to możliwość szybkiej identyfikacji trudności uczniów oraz szybkiej interwencji, do której najczęściej

włączany był rodzic (nawet w przypadku uczniów pełnoletnich). Nawiązanie współpracy z organizacjami lokalnymi zapewniło ciągłość opieki

psychologiczno-pedagogicznej. Poniżej został przedstawiony stan konsultacji psychologicznych w roku szkolnym 2021/2022.

UCZNIOWIE klasa I klasa II klasa III rodzice/opiekuni inne OGÓŁEM

WRZESIEŃ 3 4 13 4 9 33

PAŹDZIERNIK 10 10 32 12 13 77

LISTOPAD 5 5 31 7 7 55

GRUDZIEŃ 3 12 12 7 3 37

STYCZEŃ 2 2 12 12 6 34

LUTY 4 6 13 7 7 37

MARZEC 13 8 37 22 11 91

KWIECIEŃ 18 6 20 10 9 63

MAJ 17 4 2 8 5 36



CZERWIEC 20 10 14 7 6 57

OGÓŁEM 95 67 186 96 76 520

Analizując powyższe dane widać wyraźnie wzrost liczby konsultacji psychologa z rodzicami w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

Stanowi to bardzo ważny czynnik w realizacji działań pomocowych skierowanych do uczniów. Liczba konsultacji jest wyższa w porównaniu ze

stanem z zeszłego roku (480 w roku szkolnym 2020/21), natomiast zwiększył się w nich udział klas pierwszych. Być może jest to związane z

większą świadomością własnych trudności, ale również z okresem pandemii. Spowodował on wykluczenie uczniów z życia społecznego w

ważnym dla nich okresie edukacyjnym. Zwielokrotnił on także stres poprzez powrót młodzieży do nauki stacjonarnej w nowym dla nich miejscu.

W trakcie roku szkolnego przeprowadzono wiele inicjatyw profilaktycznych. Niestety, nie udało się zrealizować wszystkich założonych

programów. Najczęstszą przyczyną tego stanu była trudność w kontakcie z instytucjami organizującymi programy profilaktycznymi, brak

zakładanych szkoleń specjalistycznych, a także nakładanie się terminów innych szkoleń. Poniżej przedstawiono wykaz zakładanych na

początku roku programów profilaktycznych.

Program profilaktyczny Cel Realizacja

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

Przeprowadzono. Koordynator- Wiktoria Szmidt.

Udział w szkoleniu i spotkaniach ze specjalistami osoby
prowadzącej. Warsztaty dla uczniów objęły klasę 3AP i
2EP.



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”

W trakcie ustalania celów generalnych i szczegółowych. Przeprowadzono. Koordynator- Justyna Jopek.
Warsztaty przeprowadzono w klasach 1P, 2M oraz odbyły
się dwa szkolenia Rady Pedagogicznej online.

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

Nie przeprowadzono ze względu na brak kontaktu z
organizacją prowadzącą.



społecznego szkoły, a także rozwijanie umiejętności
wychowawczych nauczycieli i zapobieganie wypaleniu
zawodowemu.

Fred goes net (w przypadku
nazwiązania 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.

Koordynator- Justyna Jopek.

Nawiązano współpracę z Polskim Towarzystwem
Zapobiegania Narkomanii (ul. Warszawska 19,
Katowice) jako instytucją interweniującą w przypadku
pojawienia się trudności z zakresu uzależnień. Ściągnięto
i rozwieszono ulotki promujące program profilaktyczny
oraz zorganizowano prelekcję prowadzoną przez
szkolnego psychologa Justynę Jopek, podczas której
pokazano film profilaktyczny.

Szkolna Interwencja
Profilaktyczna

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

Nie zrealizowano ze względu na ograniczenie czasowe i
brak dostępu do specjalistycznych szkoleń.



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.

Nie przeprowadzono ze względu na brak kontaktu z
organizacją prowadzącą i brak szkoleń
specjalistycznych.



W ramach niezrealizowanych programów profilaktycznych zorganizowano działania zastępcze, przeprowadzone przez psychologa szkolnego.

Program profilaktyczny Cel Realizacja

Mediacje w edukacji Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu
mediacji, komunikacji i rozwiązywania sytuacji
konfliktowych.

Zrealizowane. Koordynator: Justyna Jopek.
W zajęciach warsztatowych wzięli udział
uczniowie z klas 1TP, 2TP, 1MJ i 1P. Chętni
mogli przejść dodatkowy kurs (wersja
rozszerzona) i otrzymać certyfikat. Ponadto
odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej.

Szkoła Myślenia Pozytywnego- Instytut
Edukacji Pozytywnej

Głównym celem Programu jest promocja i
profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan
psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa
na nasze funkcjonowanie.

Zrealizowane. Koordynator: Justyna Jopek.
W realizacji comiesięcznych zadań wzięli udział
uczniowie klas 1P, 2M i 1 MJ. Ponadto mieli oni
możliwość uczestnictwa w webinarach online dla
młodzieży oraz samodzielnie przeprowadzili dwa
warsztaty międzyklasowe z tematyki
wykorzystywania kreatywności w realizacji
codziennych aktywności.
Ponadto odbyły się trzy spotkania konsultacyjne
z ekspertami z zakresu prawa oświatowego i
edukacji włączającej dla koordynatora oraz seria
warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauuczycieli
(udział dobrowolny).

ExitTour Stowarzyszenie Fala Celem programu profilaktycznego EXIT Tour jest
wskazywanie możliwych zagrożeń i edukacja
młodzieży w kierunku zdrowego stylu życia oraz
radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami.

Zrealizowane. Koordynator: Justyna Jopek.
W realizacji wzięły udział wszystkie klasy liceum
podzielone na dwie grupy. Tematyka zajęć:
Handel ludźmi, Przemoc w szkole, Agresja,



Samoocena, Relacje, ETożsamość.

Zwiększono również ilość zajęć psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych w ramach zajęć lekcyjnych i zastępstw z psychologiem

szkolnym. Tematyka zajęć oscylowała wokół:

1. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
2. Procedura Niebieskiej Karty.
3. Kreatywność jako cecha dobrego psychologa.
4. Kreatywność-  warsztaty.
5. Mechanizmy radzenia sobie z objawami wegetatywnymi.
6. VR- moc terapeutyczna wirtualnej rzeczywistości.
7. Hejt w sieci i bariery w komunikacji.
8. Depresja- choroba czy zjawisko?
9. Mindfulness i metody relaksacji.

Wśród instytucji, z którymi rozpoczęliśmy lub kontynuowaliśmy współpracę znalazły się:

Instytucje publiczne o charakterze edukacyjnym
Wydział Edukacji w Sosnowcu, Centralna Komisja Egzaminacyjna w

Jaworznie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 i 2 w

Sosnowcu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli;



Instytucje w ramach realizacji programu
profilaktyczno-wychowawczego

Stowarzyszenie Fala, Instytut Edukacji Pozytywnej, Centrum Pediatrii
im.Jana Pawła II w Sosnowcu, Polskie Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii w Katowicach;

Instytucje współpracujące w ramach pomocy uczniom
Komenda Miejska Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd

Rodzinny w Sosnowcu, Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu; Zespół Szkół Specjalnych

w Orzeszu;

Instytucje współpracujące w ramach realizowanych projektów
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Caritas Polska, Klub

Profilaktyczny EKIPA, Dom Samotnej Matki, Schronisko dla zwierząt

w Sosnowcu; Hospicjum św. Tomasza Apostoła; Wielka Orkiestra

Świątecznej Pomocy; Przedszkola z Sosnowca (uczenie pierwszej

pomocy); Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Collegium

Medicum UJ, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Uniwersytet

Humanistycznospołeczny w Katowicach, Humanitas, Wyższa Szkoła

Bankowa w Dąbrowie Górniczej.



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.

Ponadto w 2020 roku jako jedna z czterech 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, a Koordynatorem z ramienia szkoły jest mgr Justyna Jopek. W organizacji projektów

inkluzyjnych brali udział Wiktoria Szmidt, Marcin Pałys i Roman Lewandowski. Odegrały one bardzo dużą rolę w ewaluacji działalności

SCWEW Sosnowiec na arenie ogólnopolskiej i zebrały bardzo dobre noty w ocenie innych SCWEWów, a także ORE.

Poniżej przedstawiono działania w ramach SCWEW w roku szkolnym 2021/22.

Projekty Inkluzyjne     IX
LO

Akademia Lidera- cykl warsztatów wyposażających uczniów w elementarne narzędzia związane ze

zwiększaniem efektywności komunikacji, a także rozwijających kompetencje miękkie. Ideą jest

pokazanie praktycznych wskazówek i umiejętności uwzględniając wiedzę z zakresu zarządzania

zespołem i funkcjonowania współczesnych organizacji.

Cel: młodzież uczy się o istotności komunikacji i umiejętności miękkich, ale także poznaje podstawy

zarządzania, określania celów czy procedury, które są niezbędne aby doprowadzić dowolnie wybrany

projekt do szczęśliwego końca. Dzięki proponowany aktywnościom można dostarczyć osobom o

specjalnych potrzebach edukacyjnych narzędzia do bycia kreatywnymi i innowacyjnymi oraz pewność

siebie, by  wcielać swoje pomysły w życie.



Chodź! Dam Ci FEEDBACK! Projekt mający na celu wprowadzenie metody feedback dla uczniów z

SPE, zakładający wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez poprawę funkcjonowania

poznawczego w zakresie koncentracji. Chcielibyśmy również w sposób naukowy określić efektywność

zajęć na zasadzie testów pre i post factum.

Zdobądź PASJĘ! Projekt wspierający integrację wewnątrzszkolną i promujący aktywny styl życia jako

czynnik zabezpieczający/profilaktyczny zaburzeń emocjonalnych wśród młodzieży. Opiera się na

wyjazdach i realizacji wyjazdów terenowych w czasie których chętni uczniowie ze SPE będą mogli

sprawdzić własne możliwości, uczestniczyć w warsztatach ze specjalistami z zakresu zdrowia

psychicznego, wziąć udział w grach terenowych i nauczyć się metod radzenia sobie w trudnych

sytuacjach. Powyższy projekt został przekształcony i skoncentrowany na nowych uczniach z Ukrainy,

którzy dołączyli do grona naszych uczniów w wyniku agresji Rosji.

Projekty w etapach I-IV -„Szkoła pod lupą” – projekt badawczy: zew. badania jakości pracy szkoły;

-„Ja i moja szkoła” –projekt ewaluacyjno-badawczy:miękkie badania jakościowe poświęcone uczniom

ich funkcjonowaniu w szkole, potrzebom i wizji edukacji.

- Laboratorium neuroedukacji;

- Klinika rozwoju - konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego uczniów i rodziców;

- Szkoła mistrzów- spotkania ze specjalistami w zakresie pedagogiki i inkluzji;



- Anioł stróż –mentoring i superwizja nauczycielska podczas zajęć lekcyjnych, mająca na celu

zwrócenie uwagi na mocne i słabsze strony ich prowadzenia;

- Szkoła nowa – Cykl Deminga ⅔- stworzenie grup problemowych dotyczących organizacji procesu

kształcenia, programów nauczania, metodyki, diagnostyki i ewaluacji nauczania;

- Szkolna grupa szybkiego reagowania –sieć specjalistycznego wsparcia nauczycieli;

- „Lekcja na warsztacie” –niedyrektywne zajęcia rozwijające kreatywność nauczycieli –przestrzeń do

tworzenia innowacji, środków dydaktycznych i wykorzystania nowych rozwiązań metodycznych.

Konferencje Konferencja otwierająca –dla społeczności lokalnej  „O sile współpracy i potrzebie rozwiązań

systemowych” - działania promocyjne

Konferencja naukowa– w poszukiwaniu modelu nowej szkoły dla edukacji włączającej

Konferencja podsumowująca działania ogólnopolskie SCWEW.

Otrzymany sprzęt BioFeedback, monitor asus, oprogramowanie gier, dodatki do prowadzenia (pasta, itd.), lampa

Szkolenia wrzesień 2021- szkolenie tygodniowe dotyczące podstaw organizacji i działania SCWEW w Sulejówku

ORE;

wrzesień/ październik- szkolenia online- zagadnienia prawne i organizacyjne działalności w ramach

SCWEW ORE;

wrzesień-listopad- szkolenie o charakterze samokształceniowym ORE;

cały rok- uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych w tematyce pomocy



pedagogiczno-psychologicznej, inkluzji i organizacji działań;

cały rok- udział w zebraniach wewnętrznych SCWEW Sosnowiec;

cały rok- organizacja zebrań wewnętrznych SCWEW IXLO.

We wszystkich powyższych inicjatywach aktywnie brali udział nasi uczniowie jako organizatorzy i wolontariusze. Daje nam to bardzo

dużo satysfakcji, ponieważ staramy się jako szkoła wykształcić i wychować uczniów na osoby niezależne, ale również wyróżniające się

empatią i wyrozumiałością w kontakcie z drugim człowiekiem. Dlatego przykładamy wagę do angażowania się w działania

wolontarystyczne i projektowe. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na prężny rozwój naszej drużyny ratowniczej, która stanowi trzon

naszych działań promocyjnych, ale również rozwijających uzdolnienia uczniów.

Nowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie analizy:

- wyników ewaluacji wewnętrznej;

- wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora;

- powyższej ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w roku szkolnym 2021/2022;

- 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 ewaluacji pomocy psychologicznej wśród kadry nauczycielskiej oraz uczniów (maj 2022);

- ankiety dotyczącej wartości życiowych, które są ważne z perspektywy uczniów (czerwiec 2022);

- ankiety dotyczącej czynników chroniących i ryzyka (czerwiec/wrzesień 2022)

- wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej w bieżącym roku szkolnym.



Podsumowując, celem nowego Programu Wychowawczo Profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023, według ogłoszonych przez
MEiN kierunków polityki oświatowej, jest:

- Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

- Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

- Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,

m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

- Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

- Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

- Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

- Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w

szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

- Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach

ogólnodostępnych i integracyjnych.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę analizę przeprowadzonych badań, szkoła chciałaby:



- zwiększyć działania psychologiczno-pedagogiczne, mające na celu pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych i nabycie

umiejętności samodzielnego radzenia sobie ze stresem;

- kontynuować działania zmierzające do zacieśnienia współpracy na linii specjalista-wychowawca/nauczyciel-rodzic, co jest niezbędnym

elementem do efektywnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej i szybkiej reakcji na pojawiające się trudności;

- rozszerzyć działania psychoprofilaktyczne i wzmocnić współpracę z organizacjami NGO;

- podnosić jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, a

także wspomagać rozwój uczniów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dziecka, jego możliwości i ograniczeń;

- wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;

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

- 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- uregulowanie działań specjalistów na terenie IX Liceum Ogólnokształcącego im.W.Szymborskiej w Sosnowcu (zmiany w

statucie oraz dokumentacji szkolnej)- uchwalenie 30.08.2021;

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

współpracę w rozwoju profilaktyki wśród naszych uczniów;

- 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). Od roku szkolnego 2022/23 poszerzyła się liczba oferowanych profili o profil

architektoniczny.

2. Wartości wybrane przez społeczność szkolną

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

80 osób. Zadaniem respondentów był wybór z listy wartości trzech najistotniejszych z ich punktu widzenia. Ponad połowa ankietowanych (70%)

przyznała, że największą wartością w ich życiu jest rodzina. Natomiast ponad jedna trzecia badanych wskazała wolność (39%), miłość (32%),

zdrowie (32%). Wśród zmian w stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się ilość uczniów wskazujących tolerancję (40%) i samorealizację (39%)

jako najważniejsze wartości życiowe. Wśród pozostałych wartości najwyższe wyniki otrzymały: przyjaźń (21%), szacunek (20%) oraz empatia

(20%).  Na podstawie powyższych danych w programie chcielibyśmy kontynuować działania mające na celu:

- 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 (kontynuacja programu profilaktycznego ARS, czyli jak dbać o

miłość);

- przeciwdziałanie przemocy oraz agresji na terenie szkoły oraz w internecie (hejt, bullying,cyberprzemoc);



- budowanie postaw tolerancji i poczucia własnej wartości wśród uczniów, zwiększenie ich decyzyjności i inicjatywy w procesach

wprowadzania zmian na terenie szkoły;

- organizację działań wolontarystycznych i ukierunkowanych na wzmacnianie empatii u uczniów.

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

- 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



- dobrze rozwinięte umiejętności
społeczne

- poszukiwanie pomocy w przypadku

trudności

- otwartość na nowe doświadczenia

- przewaga reakcji unikowych

- nadużywanie nowych mediów

- impulsywność, drażliwość

System rodzinny - stabilna, przewidywalna relacja

rodzic-dziecko

- 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

- nieefektywna komunikacja oparta na

konfrontacji

- 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 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

- 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 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 2021/2022 stało się zmierzenie z konsekwencjami przedłużającego się zdalnego nauczania

i izolacji społecznej w roku szkolnym 2020/21. Widoczna jest różnica w poziomie wiedzy oczekiwanej przez nauczycieli a posiadanej przez

ucznia, którą nabył w trakcie nauczania zdalnego. Powoduje to frustrację zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Przez cały rok szkolny

wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi zgłaszali uczniów z trudnościami w nauce lub emocjonalnym do psychologa/pedagoga szkolnego.

Dawało to możliwość szybkiej reakcji i dostosowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Niestety bardzo często okazywało się, iż rodzice i

uczniowie nie zgadzali się na uczestnictwo w proponowanych formach ze względu na korepetycje w instytucjach zewnętrznych, godziny zajęć

ppp czy liczbę osób na zajęciach. Dużą trudnością w ciągu roku szkolnego okazała się również ilość zgłaszanych przypadków nauczania

indywidualnego i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. Najczęściej podstawą formalną były

zaświadczenia lekarskie, a Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nie brała pod uwagę opinii wychowawców. Wśród rodziców i uczniów

nauczanie indywidualne stało się łatwiejszą drogą uzyskania promocji do następnej klasy, jednak w wielu przypadkach konsekwencją tego było

podtrzymanie zgłaszanych wcześniej objawów, szczególnie związanych z brakami w umiejętnościach nawiązywania i podtrzymywania relacji

interpersonalnych, nieśmiałością, lękami społecznymi. Z drugiej strony zwiększyła się ilość uczniów i rodziców korzystających z konsultacji

psychologicznych i pedagogicznych.

Bazując na ankiecie przeprowadzonej w maju 2022 rodzice zwracają uwagę na trudności uczniów w powrocie na nauki stacjonarnej,

szczególnie ze względu zwiększenia się objawów psychosomatycznych i lękowych. Uczniowie Ci zostali zabezpieczeni konsultacjami

wewnętrznymi z psychologiem/pedagogiem, a także z na mocy porozumienia SCWEW ze Środowiskowym Centrum Psychiatrii Dzieci i

Młodzieży w Sosnowcu- konsultacjami diagnostycznymi psychiatrycznymi i psychoterapeutycznymi.

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 (90%);



- poziom merytoryczny szkoły (85%);

- współpraca z nauczycielami (85%) i wychowawcami (89%)

- oferta profili klasowych (89%);

- lokalizacja szkoły (75%);

- oferowane obiekty sportowe (79%);

- oferta zajęć dodatkowych (80%).

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

podstawie tego kryterium 89% pozytywnie ocenia wsparcie swojego dziecka w realizacji dostosowań i pomocy bezpośredniej (konsultacje ze

specjalistami).

Na podstawie powyższych danych w roku szkolnym 2022/2023 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);6

- 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;

- 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;



- zwiększenie ilości konsultacji psychologicznych, zaangażowanie szkoły w pomoc bezpośrednią, stworzenie projektu Zdobądź Pasję w

ramach SCWEW (integracja i profilaktyka zaburzeń emocjonalnych- interwencja) dla uczniów pochodzących z Ukrainy w wyniku agresji

Rosji na Ukrainę.

W czerwcu i wrześniu bieżącego roku przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów naszego liceum oraz ich rodziców ze szczególnym

uwzględnieniem klas pierwszych (młodzież z tegorocznej rekrutacji) . W ankiecie wzięło udział 122 uczniów klas pierwszych, 86 uczniów klas

wyższych oraz 70 rodziców. Pytania zostały zorganizowane wokół trzech obszarów- charakterystyki respondentów pod względem czynników

chroniących i czynników ryzyka, oczekiwań dotyczących szkoły oraz możliwych kierunków działania w zakresie profilaktyczno-wychowawczym

(w tym zdrowia psychicznego z ujęciem stanu po pandemii Covid-19).

Uczniowie klas pierwszych pozytywnie oceniają swój stosunek do realizacji obowiązku szkolnego, 64% z nich przyznaje że lubi chodzić do

szkoły. 91% rozwija swoje zainteresowania i hobby, 87% ma poczucie wsparcia ze strony rówieśników, a 95% posiada przyjaciół, na których

może liczyć. Ponadto 90% widzi wsparcie ze strony rodziców oraz czuło się docenionym, a także pozytywnie wzmacnianym ze strony rodziców

i szkoły w przeszłości (78%). Ciekawym aspektem okazało się postrzeganie własnej płciowości- po wysłaniu ankiety, poproszono o poszerzenie

zakresu odpowiedzi w pytaniu o płeć. W konsekwencji dodano o kategorię “Inna”, którą wybrało 4,9% uczniów. W przypadku sfery dotyczącej

możliwych kierunków działania w zakresie profilaktyki, 39% przyznaje, że ma problem z nadużywaniem mediów takich jak telefon komórkowy

czy komputer. Dodatkowo 29% nowych uczniów potwierdza trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami, 18% było

ofiarą cyberprzemocy i hejtu w internecie, natomiast 14% określa siebie jako ofiarę przemocy. Biorąc pod uwagę używki, 9% miało styczność z

substancjami psychoaktywnymi, a 87% piło już alkohol.

Najbardziej niepokojącym faktem we wszystkich grupach uczniów jest osłabienie kondycji psychicznej. Ponad 30% uczniów obserwuje u siebie

negatywne konsekwencje pandemii Covid-19 i zdalnego nauczania. Przejawia się to w silnym poczuciu lęku wobec nowych sytuacji, braku

wiary we własne możliwości, obniżeniu motywacji do działania i apatii. W wielu wypowiedziach uczniów przewija się ograniczenie kontaktów z

innymi ludźmi i brak zaufania do nich jako rezultat braku nauczania stacjonarnego. Uczniowie zwracają też uwagę na silny stres wynikający z



odczuwanych braków wiedzy z tego okresu. Sporym problemem jest również osłabienie koncentracji i dolegliwości fizyczne (ból pleców,

osłabienie wzroku, itp.). Poniższa tabela przedstawia wybrane odpowiedzi uczniów (pisownia oryginalna).

“Problemy z koncentracją, brak chęci do nauki.”

“Uważam, że pandemia zdecydowanie wpłynęła na to, że spędzaliśmy więcej czasu przed ekranem, co zdecydowanie źle w wpłynęło na
nasz wzrok. Osobiście czułem się źle z tym, że spędzałem tyle czasu w jednym miejscu przed ekranem. Oczywiście zawsze starałem się
spędzać dużo czasu po szkole poza domem lecz czasami nie było to możliwe ze względu na ilość np. prac domowych. Uważam również że
więcej jestem w stanie zrozumieć będąc w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem oraz moimi przyjaciółmi.”

“Gorzej się czuję w relacjach międzyludzkich.”

“Zbyt dużo czasu spędzonego samotnie ze swoimi myślami spowodowało skupienie się na moich najgorszych cechach i zmieniło moje
postrzeganie siebie na znacznie gorsze. Wywołało to poczucie, że nie zasługuje na bycie lubianą i ograniczyło moje zdolności nawiązywania
nowych znajomości, oraz spowodowało kilka innych problemów psychicznych.”

“Zaczęłam dostrzegać to, że bardzo pogorszyło się u mnie nawiązywanie relacji z innymi. Jest to dla mnie trudniejsze niż było przed
zdalnym. Stałam się bardziej zamknięta w sobie. Oczywiście są duże braki w nauce, ponieważ nauka w domu to nie to samo co nauka w
szkole. “

“Moja nauka. Jestem do tyłu z niektórymi przedmiotami. Mam braki w słownictwie przez co nie potrafię się wysławiać. Sprawia mi to dużą
trudność nawet w pisaniu. Mam trudności z pokazywaniem emocji. Przez okres pandemii straciłem kontakt z wieloma osobami, którymi
wcześniej nazywałam moimi przyjaciółmi. Mam problemy z psychiką. Widzę to sam po sobie, ale mój rodzic za długo pracuje (ma 3 prace.
Czasami nawet więcej. W jednej jej pomagam.) pójść ze mną do psychologa żeby, zobaczył co się dzieje.(Boję się iść sam) Boję się ludzi
bardziej niż wcześniej. Przez okres pandemii zacząłem bać się wychodzić z domu, a potem kiedy zaczęła się szkoła stacjonarna.. nie
wiedziałem co ze sobą zrobić. Moim ukojeniem była/jest muzyka, którą słucham kiedy wychodzę gdziekolwiek. Jeżeli nie mam słuchawek..
panikuję.”

“Bardzo boję się ludzi, kiedy jestem w miejscu gdzie jest pełno ludzi chce mi się płakać. Straciłam przez to znajomych, a klasa uważa mnie
za dziwadło.”

“Mój stan psychiczny bardzo się pogorszył, szkoła bardzo mnie stresuje, potrafię popłakać się na lekcji bez większego powodu, myślę że nie



dam sobie rady.”

“Epizod depresyjny po powrocie stacjonarnie do szkoły, załamanie nerwowe. Przeraża mnie to, że niektórzy nie patrzą na to, że pandemia
lub wybuch wojny w Ukrainie jest dla wielu z nas trudnym emocjonalnie wydarzeniem. Oczekuje się od nas powrotów na najwyższych
obrotach, a wiele z nas nie jest do końca gotowa na to.”

“Teraz-po tym wszystkim-zaobserwowałam u siebie brak motywacji(nawet do rzeczy, które kocham robić); brak energii do większości rzeczy,
jak i czynności; stres związany z komunikacją między ludźmi; a szczególnie nie potrafię się uczyć i zapamiętywać tak jak dawniej. Dopadły
mnie również myśli, myśli dziwne… które niezbyt świetlanie ukazują moją przyszłość.”

Również rodzice zwracają uwagę na trudności swoich dzieci po okresie pandemii (58%). Najczęściej zauważają spadek motywacji do

działania, wycofywanie się z relacji społecznych, nadmierne zmęczenie, problemy ze skupieniem uwagi, rozdrażnienie i zniechęcenie. Zdalne

nauczanie było według nich okresem, od którego rozpoczęła się wzmożona aktywność w mediach społecznościowych i wynikające z tego

konsekwencje: zaburzenie rytmu dobowego, nadmierne nadużywanie mediów, zastąpienie relacji bezpośrednich komunikacją poprzez portale

społecznościowe i ich komunikatorami. Paradoksalnie mniejsza liczba rodziców deklaruje udział swoich dzieci w konsultacjach

specjalistycznych i terapii, co może być spowodowane mniejszą próbą w stosunku do uczniów. Wśród uczniów 12,5% przyznaje, że uczęszcza

na spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą, natomiast 5% było na konsultacji u psychiatry. Ponadto 62% rodziców ocenia swoją relację

z dzieckiem na 5 (w skali 1-6), 38% na 6. Zarówno uczniowie klas pierwszych, jak i wyższych roczników relacje te postrzegają słabiej. Dane

zostały przedstawione na wykresach, gdzie pierwszy dotyczy odpowiedzi uczniów klas pierwszych, a drugi- wyższych roczników.





Wśród najczęstszych obaw zarówno uczniowie, jak i rodzice wymieniają strach przed dużą intensywnością wprowadzania nowego materiału

szkolnego i jego ilością, a także trudnościami w zaliczaniu poszczególnych wymagań przedmiotowych i w konsekwencji matury. Część uczniów

zwraca uwagę na zmniejszenie się ilości wolnego czasu, podczas którego mogliby rozwijać swoje pasje. Ważnym aspektem jest również duża

ilość inicjatyw szkolnych i silne działania marketingowe w mediach społecznościowych. Uczniowie zwrócili uwagę na możliwe przekierowanie

działań szkoły na osoby uczące się w kontekście inwestycji w dodatkowe zajęcia i inicjatywy, mające na celu podniesienie poziomu nauczania i



integrację wewnątrzszkolną. Ponadto oczekiwania uczniów i rodziców wobec naszego liceum koncentrują się wokół: zapewnienia poczucia

bezpieczeństwa, przygotowania do egzaminów maturalnych i stworzenia pola do dyskusji dotyczących wprowadzanych zmian. Duży nacisk,

szczególnie w klasach pierwszych, uczniowie kładą na rozwijanie pasji i zainteresowań, co może być zbieżne z działaniami promocyjnymi

ukierunkowanymi na profile klasowe.

Uczniowie i rodzice pozytywnie rozpatrują udział w zajęciach profilaktycznych. Największym zainteresowaniem cieszą się tematy związane z

radzeniem sobie w sytuacjach stresowych (75% uczniów, 93% rodziców). Różnice w tematyce zawiera poniższa tabela:

Uczniowie Rodzice

Radzenie sobie w sytuacjach stresowych (75%)

Zwiększanie świadomości dotyczącej chorób z zakresu zdrowia

psychicznego (48%)

Samoocena i samoakceptacja (48%)

Zwiększenie poczucia własnej sprawczości, odpowiedzialności i

wiary we własne możliwości (41%)

Obszar edukacji seksualnej (27%)

Radzenie sobie w sytuacjach stresowych (93%)

Zwiększenie poczucia własnej sprawczości, odpowiedzialności i

wiary we własne możliwości (85%)

Zwiększanie świadomości dotyczącej chorób z zakresu zdrowia

psychicznego (62%)

Radzenie sobie w sytuacji przemocy/zapobieganie zjawisku

przemocy w szkole (62%)

Obszar edukacji seksualnej (48%)



Radzenie sobie w sytuacji przemocy/zapobieganie zjawisku

przemocy w szkole (13%)

Radzenie sobie w sytuacji nadużywanie środków psychoaktywnych

(10,5%)

Zwiększanie świadomości związanej z czynnikami ryzyka chorób t.j.

nowotwory, AIDS/HIV (38%)

Radzenie sobie w sytuacji nadużywanie środków psychoaktywnych

(30%)

Na podstawie powyższych danych, w działaniach profilaktycznych 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;

- obserwację w kontekście uczniów postrzegających swoją biologiczną płeć jako nieadekwatną do odczuwalnej, aby zagwarantować im

możliwość rozwoju w warunkach tolerancji ze strony społeczności szkolnej;

- 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 ilości konsultacji psychologicznych/pedagogicznych oraz zajęć grupowych wg powyższych tematów;

- 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.

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 IV

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

x x x x nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

wrzesień

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

x 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 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 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 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 x nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny



7. Wprowadzanie metod i pomocy naukowych
nowatorsko-aktywizujących w trakcie zajęć oraz
wdrażanie uczniów do samodzielnego poszukiwania
informacji. Doskonalenie języków obcych.

x x x x nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

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 x bibliotekarz cały rok szkolny

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

x 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 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 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 IV

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

cały rok szkolny

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

- ARS- czyli jak dbać o miłość.

x x x x wychowawcy,
nauczyciele

cały rok szkolny



- Europejski Kodeks Walki z Rakiem.
- Znamię! Znam je!
- Podstępne WZW.

wdż/biologii/wf,
pedagog

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 x wychowawcy,
psycholog

cały rok szkolny

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

x 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
warsztatów dotyczących przemocy w rodzinie i założeń
procedury Niebieskiej Karty.

x x x x wychowawcy,
pedagog, psycholog

cały rok szkolny

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

x 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 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 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 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 x Dyrekcja, pedagog,
psycholog,
wychowawcy

wrzesień

cały rok szkolny

16. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły
za sprawą:

- obowiązku realizacji dyżurów nauczycielskich
podczas przerw;

x x x x Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
dyżurujący

cały rok szkolny



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

dynamicznym rozwojem sytuacji pandemii.

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

x 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 IV

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

- warsztatów;

x x x x wychowawcy,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny



- zajęć psychoedukacyjnych;
- rozpoznawania predyspozycji

uczniów oraz ich słabych stron;
- wzmacniania asertywności i

mediacyjnego sposobu
rozwiązywania konfliktów.

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

x x x x wychowawcy,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny

3. Pogłębienie wiedzy z zakresu
epidemiologii,objawów oraz możliwości
leczenia chorób psychicznych i uzależnień
w formie warsztatów i spotkań ze
specjalistami.

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

cały rok szkolny

4. Organizowanie i udzielanie uczniom
pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

x 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 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 x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny

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

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

cały rok szkolny

8. Organizacja zajęć z rozwijania kompetencji
emocjonalno-społecznych.

x x x x Dyrekcja,
wychowawcy,psych
olog, pedagog

cały rok szkolny

4.4. Sfera społeczna- kształtowanie postaw społecznych



Treści wychowawczo-profilaktyczne

Zadania i działania wychowawcze

Klasa Odpowiedzialni Termin

I II III IV

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzanie
zajęć integracyjnych. Stworzenie kontraktu
klasowego, mającego na celu uściślenie zasad
współpracy i komunikacji wewnątrzklasowej.

x wychowawcy wrzesień

2. Przypomnienie zasad współpracy
wewnątrzklasowej.

x 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 x wychowawcy,
nauczyciele,
psycholog,
pedagog

cały rok szkolny



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

x 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 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 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 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 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 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 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 x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,
pedagog,
psycholog

cały rok szkolny



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

x x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,pedag
og, psycholog

cały rok szkolny

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

x 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 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 x Dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów,

cały rok szkolny



pedagog,
psycholog

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

x 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 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 IV



1. Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich w
duchu poszanowania wartości uniwersalnych,
narodowych, patriotycznych i lokalnych poprzez:

- organizację uroczystości klasowych,
szkolnych

- udział reprezentacji szkolnej w
uroczystościach lokalnych.

x x x x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

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 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 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 x wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny



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

x 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 x doradca zawodowy,
wychowawcy,
nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

cały rok szkolny

5. Programy profilaktyczne uwzględnione w roku szkolnym 2022/2023

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.

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.

Mediacje w edukacji Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu mediacji, komunikacji i

rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Szkoła Myślenia Pozytywnego- Instytut Edukacji
Pozytywnej

Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego

dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego

wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie.

ExitTour Stowarzyszenie Fala Celem programu profilaktycznego EXIT Tour jest wskazywanie możliwych

zagrożeń i edukacja młodzieży w kierunku zdrowego stylu życia oraz radzenia



sobie z przeżywanymi trudnościami.

6. Działania opieki pedagogiczno-psychologicznej według wytycznych MEiN na rok szkolny 2022/23

Wytyczne MEiN Działania Zakładane efekty

1. Wychowanie zmierzające do
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości
poprzez kształtowanie postaw
ukierunkowanych na prawdę,
dobro i piękno, uzdalniających do
odpowiedzialnych decyzji.

- rozmowy indywidualne oraz

wewnątrzklasowe dotyczące

możliwych trudności w relacjach

interpersonalnych, a także wartości i

dalszej kariery edukacyjnej

/zawodowej z naciskiem na zasady

etyczne dotyczące poszczególnych

zawodów;

- organizacja i wspieranie udziału w

inicjatywach prospołeczno

-kulturowych, kształtujących empatię,

- diagnoza trudności w obszarze

komunikacji interpersonalnej uczniów

IX LO;

- zapobieganie zjawisku izolacji

społecznej uczniów, posiadających

słabiej rozwinięte kompetencje

emocjonalno-społeczne;

- wzmacnianie wartości związanych z

szacunkiem i empatią w

działaniu/relacji z drugim

człowiekiem;



bezinteresowność i współpracę z

drugim człowiekiem;

2. Wspomaganie wychowawczej roli
rodziny przez właściwą organizację
i realizację zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie.
Ochrona i wzmacnianie zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży.
Podnoszenie jakości kształcenia
oraz dostępności i jakości
wsparcia udzielanego dzieciom i
uczniom w przedszkolach i
szkołach ogólnodostępnych i
integracyjnych.

- badania funkcjonowania uczniów w

bieżącym roku szkolnym pod kątem

lęku jako stanu oraz obaw

związanych z powrotem do szkoły i

założonym poziomem realizacji

programu nauczania;

- diagnoza oczekiwań rodziców w

stosunku do szkoły pod względem

działań psychoedukacyjnych;

- uruchomienie stałych godzin

konsultacji specjalistycznych;

- wspólne monitorowanie postępów

uczniów z opiniami i orzeczeniami

PPP;

- zwiększenie współpracy z poradnią w

zakresie organizacji warsztatów

psychoedukacyjnych;

- organizacja spotkań z

- 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;

- 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



Wychowawcami w postaci konsultacji

w celu omówienia sytuacji

poszczególnych uczniów na

podstawie obserwacji ich

funkcjonowania;

- przeprowadzenie analizy trudności

uczniów, którzy wrócili do nauki po

okresie nauczania indywidualnego i

uczestnictwa w zajęciach w Zespole

Szkół Specjalnych Orzesze (szkoła

przyszpitalna);

- podnoszenie kwalifikacji kadry

specjalistycznej i dydaktycznej przy

pomocy udziału w szkoleniach i

warsztatach;

- obserwacja i wsparcie uczniów

ukraińskich, którzy kontynuują naukę

w naszej szkole;

psychoedukacji;

- ujednolicenie procedur związanych z

pomocą

pedagogiczno-psychologiczną;

- zwiększenie dostępności oddziaływań

psychologicznych z uwzględnieniem

negatywnych konsekwencji

wynikających z pandemii Covid-19;

- 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;



3. Działanie na rzecz szerszego
udostępnienia kanonu i założeń edukacji
klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa
cywilizacyjnego Europy, m.in. przez
umożliwienie uczenia się języka
łacińskiego już od szkoły podstawowej.

- organizacja tematyki na

poszczególnych zajęciach

przedmiotowych;

- umożliwienie nauki języka łacińskiego

na wyznaczonych profilach;

- organizacja wycieczek szkolnych przy

włączeniu w nie powyższej tematyki;

- udział w konkursach międzyszkolnych

i olimpiadach zawierających

powyższą tematykę;

- w ramach lekcji religii kontakt

młodzieży z dorobkiem myśli

teologicznej zachodniego

chrześcijaństwa;

- organizacja i wspieranie inicjatyw

klasowych/ szkolnych w zakresie

projektów: Erasmus+, SCWEW,

wycieczek edukacyjnych i konferencji/

warsztatów naukowych;

- podniesienie poziomu wiedzy na

temat dziedzictwa kulturowego

Europy;

- zwiększenie świadomości wpływu

myśli filozoficznej, kultur i języka

łacińskiego na współczesne relacje

społeczno-polityczne krajów Unii

Europejskiej poprzez bezpośrednie

uczestnictwo w inicjatywach

organizowanych przez szkołę;



4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli
do pracy z uczniami przybyłymi z
zagranicy, w szczególności z Ukrainy,
adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz
kompetencji nauczycieli nowych
przedmiotów wprowadzonych do
podstawy programowej.

- stworzenie planu działania

związanego z organizacją zajęć

dydaktycznych pod kątem integracji

wewnątrzklasowych we współpracy z

Wychowawcami oddziałów;

- organizacja regularnych Zespołów

Wychowawczych;

- psychoedukacja nauczycieli,

wychowawców na temat wyników

przeprowadzonej diagnozy i zjawisk z

nią związanych;

- uczestnictwo w szkoleniach

nauczycielskich podnoszących

kwalifikacje w zakresie powyższej

tematyki;

- zwiększenie integracji uczniów

zarówno w oddziałach

wewnątrzklasowych, jak i w systemie

szkolnym;

- dostosowanie wymagań nauczycieli

do stanu psychofizycznego uczniów;

- zwiększenie efektywności interwencji

wychowawczych i współpracy

wychowawca-psycholog;

- podnoszenie kwalifikacji

nauczycielskich w ramach tematyki

związanej z nowo wprowadzonymi

przedmiotami;

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach
ponadpodstawowych w związku z nową
formułą egzaminu maturalnego od roku
2023.

W ramach obowiązującego Programu

Profilaktyczno-Wychowawczego na rok

szkolny 2022/23 szczególny nacisk kładzie

się na:

- zapoznanie uczniów z wymaganiami i

dostosowaniami maturalnymi w

związku z nową formułą egzaminu

- podniesienie wiedzy uczniów i

rodziców dotyczącej wymagań i

dostosowań maturalnych w związku z

nową formułą egzaminu maturalnego

od roku 2023;

- monitorowanie frekwencji jako

możliwej wskazówki niepokojącej



maturalnego od roku 2023;

- stałe monitorowanie sytuacji szkolnej

uczniów w zakresie realizacji

podstawy programowej i obowiązku

szkolnego;

- wspomaganie rozwoju uczniów z

uwzględnieniem sytuacji dziecka,

jego możliwości i ograniczeń;

- wykorzystywanie w procesie

edukacyjnym innowacyjnych

narzędzi, metod kształcenia na

odległość oraz zasobów cyfrowych;

- rozwijanie kompetencji i postaw,

mających na celu bezpieczne i

celowe wykorzystywanie technologii

informatyczno-komunikacyjnych

przez uczniów;

- monitorowanie i profilaktyka w

zakresie rozwoju zaburzeń, będących

odpowiedzią na przewlekły stres

związany z sytuacją pandemii

Covid-19 oraz zbliżającymi się

egzaminami maturalnymi;

sytuacji psychofizycznej i domowej w

czasie zdalnego nauczania oraz po

powrocie do nauki stacjonarnej;

- monitorowanie u uczniów sytuacji

edukacyjnej;

- 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;

- 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



- działania z zakresu przeciwdziałania

uzależnieniom behawioralnym i od

substancji psychoaktywnych;

- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w

ramach działań profilaktycznych i

dydaktycznych;

- stworzenie planu warsztatów

psychoedukacyjnych radzenia sobie

ze stresem i jego konsekwencjami/

komunikacji w relacjach

interpersonalnych/ rozwijania

kompetencji miękkich;

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

zdobytej wcześniej wiedzy;

6. Rozwijanie umiejętności metodycznych
nauczycieli w zakresie prawidłowego i
skutecznego wykorzystywania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w
procesach edukacyjnych. Wsparcie
edukacji informatycznej i medialnej, w
szczególności kształtowanie krytycznego
podejścia do treści publikowanych w
Internecie i mediach społecznościowych.

- zwiększenie ilości szkoleń

specjalistycznych oraz uczestnictwo

w projektach mających na celu

podniesienie umiejętności

metodycznych nauczycieli w zakresie

prawidłowego i skutecznego

wykorzystywania technologii

informacyjno-komunikacyjnych w

procesach edukacyjnych;

- podniesienie umiejętności

metodycznych nauczycieli w

zakresie prawidłowego i

skutecznego wykorzystywania

technologii

informacyjno-komunikacyjnyc

h w procesach edukacyjnych

- podniesienie świadomości

zagrożeń wynikających z



- wykorzystywanie w procesie

edukacyjnym innowacyjnych

narzędzi, metod kształcenia na

odległość oraz zasobów cyfrowych;

- rozwijanie kompetencji i postaw,

mających na celu bezpieczne i

celowe wykorzystywanie technologii

informatyczno-komunikacyjnych

przez uczniów;

- monitorowanie i profilaktyka w

zakresie rozwoju zaburzeń, będących

odpowiedzią na przewlekły stres

związany z sytuacją pandemii

Covid-19 oraz zbliżającymi się

egzaminami maturalnymi;

nadużywania nowych

technologii, a także

negatywnych zjawisk

związanych z przekazem

informacji w internecie i

mediach społecznościowych;

7. Wsparcie nauczycieli i innych członków
społeczności szkolnych w rozwijaniu
umiejętności podstawowych i
przekrojowych uczniów, w szczególności
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych
zakupionych w ramach programu
„Laboratoria przyszłości”.

- diagnoza środowiska szkolnego pod

względem rozwoju umiejętności

podstawowych i przekrojowych

uczniów, w szczególności z

wykorzystaniem pomocy

dydaktycznych zakupionych w

ramach programu „Laboratoria

- Wsparcie nauczycieli i innych

członków społeczności szkolnych w

rozwijaniu umiejętności

podstawowych i przekrojowych

uczniów, w szczególności z

wykorzystaniem pomocy

dydaktycznych zakupionych w



przyszłości”

- konsultacje ze specjalistami w

przypadku trudności w ramach

organizowanych szkoleń;

- organizacja spotkań z

Wychowawcami w postaci konsultacji

w celu omówienia sytuacji

poszczególnych uczniów;

ramach programu „Laboratoria

przyszłości”;

8. 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 2022/23 do oczekiwań i

potrzeb rodziców (przeprowadzenie

ankiet wstępnych i ewaluacyjnych);

- dostosowanie Programu

Profilaktyczno-Wychowawczego na

rok szkolny 2022/23 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/nauczycielami



oraz obserwacji jego funkcjonowania

w szkole;

9. 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

webinarów/szkoleń/warsztatów,

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;

Podstawa prawna



● Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z

1991 r. nr 120, poz. 526).

● Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

● Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

● Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 8 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 546).

● Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535; z późn. zm. – Dz. U. Nr 113, poz.

731 z 1997 r., Dz. U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.)

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. Poz. 59).

● Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109;

z późn. zm.).

● Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.

487).

● Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

● Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U.

z 2017 r. poz. 957).

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i form

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej

w celu przeciwdziałania narkomanii

● Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/21.

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego

dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 poz. 467).

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

pedagogiczno – psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591 ze zm.).



● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia,

wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem

społecznym ( Dz.U. 201 7 poz. 1578 ze zm.).

● Statut IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu.
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