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Preambuła 

Szkolny program  jest uszczegółowieniem treści dotyczących radzenia sobie  
w trudnych sytuacjach, omawia profilaktykę uzależnień i zespół środków stosowanych 
w celu zapobiegania zjawiskom niekorzystnym. Pokazuje możliwości eliminacji lub 
ograniczenia czynnika zagrażającego rozwojowi młodzieży oraz możliwości 
wzmacniania czynników sprzyjających temu rozwojowi.  

Wstęp do programu 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół 
nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie opiera się na hierarchii wartości 
przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, 
wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu 
Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem szkoły, w tym z warunkami  
i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. 

Do realizacji programu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi szkoły. Włączeni powinni być również rodzice uczniów, grupa 
rówieśnicza oraz społeczność lokalna ze szczególnym uwzględnieniem Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej, Wydziału Prewencji Policji i instytucji działających na 
rzecz dzieci i rodziny. Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły ma charakter 
środowiskowy. Obiektem jego oddziaływań jest całe środowisko szkolne: uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice. Program ma na uwadze 
zdrowie jako wartość społeczną oraz odpowiedzialność za własne życie i za jakość 
życia środowiska lokalnego. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób dążenia  
do osiągania celów kształcenia oraz realizacji zadań wychowawczych określonych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jest również spójny  
z zatwierdzonym szkolnym zestawem programów nauczania, uwzględnia kierunki 
 i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 
profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany  
na podstawie: 

1. wyników szacowania czynników ryzyka i czynników chroniących,  
z uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i środków 
odurzających, 

2. wyników ewaluacji skuteczności podejmowanych działań wychowawczych  
i profilaktycznych, 

3. wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora, 
4. wniosków z pracy zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego, 
5. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2022/2023, 
6. wyników diagnoz rzeczywistych problemów uczniów, w tym: 

a) wyników diagnozy dotyczącej bezpieczeństwa w szkole – badanie 
przeprowadzone w 2022 r. 

b) diagnoza relacji rówieśniczych w klasie – prowadzona przez 
wychowawców  w roku szkolnym 2021/22.  

c) wyników analizy przyczyn problemów edukacyjnych i wychowawczych, 
rejestrowanych przez wychowawców, pedagoga, psychologa oraz 
zgłaszanych przez rodziców  
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Podstawowym celem niniejszego Szkolnego Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 
zachowaniom problemowym i ryzykownym.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest dokumentem otwartym, wprowadza 
się w nim zmiany i unowocześnienia adekwatne do zmieniających się potrzeb  
i przepisów prawa oświatowego. Program jest poddawany ewaluacji. Uwzględnia się 
przepisy ochrony danych osobowych przez wszystkich uczestników realizacji 
programu. 
 
Działania profilaktyczne finansować mogą: 

1. Rada Rodziców, 
2. Urząd Miasta Koszalina, 
3. uczniowie z własnych środków, 
4. sponsorzy. 

Identyfikacja potrzeb uczniów i środowiska 

Po zdiagnozowaniu środowiska w szkolnym programie zidentyfikowano następujące 

potrzeby uczniów: 

 potrzeba poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,  

 potrzeba poczucia własnej wartości,  

 potrzeba sukcesu,  

 potrzeba miłości rodzicielskiej, 

 potrzeba autonomii i samodzielności, 

 potrzeba kontaktu z rówieśnikami, 

 potrzeby materialne,  

 potrzeba zabawy i odpoczynku, 

 potrzeba satysfakcji i radości w życiu, 

 potrzeba konstruktywnych wzorców do naśladowania, 

 potrzeba rzetelnej wiedzy o zagrożeniach zdrowia, uzależnieniach różnego typu,   

 pogłębienie wiedzy z zakresu właściwego odżywiania się oraz profilaktyki 
COVID - 19 

Zasoby szkoły - kadra pedagogiczna: 
 

1. Dyrekcja: 

 wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

 sprzyja pozytywnym relacjom interpersonalnym, 

 zachęca młodzież do udziału w działaniach wychowawczo-profilaktycznych, 

 popiera i w miarę możliwości finansuje działania wychowawczo-profilaktyczne,  

 sporządza plan nadzoru dyrektora szkoły na rok szkolny 2022/2023, 
uwzględniając działania wychowawczo-profilaktyczne, 

 formułuje wnioski i przedstawia je Radzie Pedagogicznej. 
 
 

2. Wychowawcy: 

 zapoznają uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi 
życie szkoły, 
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 przekazują uczniom i ich rodzicom informacje, dotyczące zachowania  
i wyników  nauczania oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkołę, 

 opracowują   klasowy plan wychowawczy w oparciu o Program Wychowawczo-   
Profilaktyczny, 

 pozostają w dobrych relacjach z uczniami, 

 dostarczają pozytywnych wzorców zachowań, 

 rozwijają w uczniach wrażliwość na prawdę i dobro, kształtują postawę 
szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, 

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,  

 wspierają rozwój edukacyjny uczniów, 

 koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym, dbają 
 o pozytywny klimat szkoły, 

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia, 

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec wychowanków, uczniów, 

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-  
pedagogicznej, 

 integrują i kierują zespołem klasowym, 

 nadzorują realizację obowiązku szkolnego, 

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów, 

 współpracują z rodzicami uczniów, opiekunami prawnymi, wspomagają ich 
wychowawczo, 

 włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy, aktywizują  
do współpracy ze szkołą, 

 współpracują z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie dzieci  
i młodzieży, 

 starają się pozyskiwać uczniów i ich rodziców do udziału w przedsięwzięciach 
wychowawczo-profilaktycznych, 

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, 
psychologiem szkolnym, doradcą zawodowym, 

 stale doskonalą się zawodowo,  

 są członkami Zespołu Wychowawczego. 
 

3. Pedagog szkolny: 

 diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych w szkole, 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych, 
- współpracuje z wychowawcami , nauczycielami i dyrektorem w udzielaniu 
pomocy,  psychologiczno- pedagogicznej, szczególnie w sytuacji kryzysowej 
wywołanej pandemią COVID-19, 

 jest koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej z ramienia  
dyrektora. 

 działa na rzecz ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 
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4. Psycholog: 

 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów celu określenia przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

 diagnozuje sytuacje wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  
do rozpoznanych potrzeb, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19, 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 
uczniów, 

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom 
zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i poza 
szkolnym uczniów, 

 inicjuje i prowadzi działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 
 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 
 działa na rzecz ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

 wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. 
 

5. Pedagog specjalny  

 współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami, rodzicami 
oraz uczniami, 

 rekomenduje dyrektorowi szkoły działania w zakresie zapewnienia aktywnego  
i pełnego uczestnictwa uczniów ze szczególnymi potrzebami w życiu szkoły  

 prowadzi badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia w szkole, 

 rozwiązuje problemy dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

 określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego  
i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

 pracuje w zespołach w celu opracowania i realizacji indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 
 wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 
 

6. Nauczyciele przedmiotowi: 

 zapoznają uczniów z przedmiotowym systemem oceniania, 

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przydzielonych im funkcji    
dydaktycznych, 
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 odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole, imprez   
szkolnych, wycieczek, 

 udzielają  pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  
o   rozpoznane potrzeby uczniów, 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny  
uczniów, ich zdolności  i zainteresowania, poprzez udzielanie pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. 

 kształtują i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu i postaw prospołecznych, 

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych niewłaściwych  
zachowań, 

 dostosowują wymagania edukacyjne, indywidualizują proces dydaktyczny 
wobec   uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z orzeczeniami, 
opiniami z poradni, oraz z zdiagnozowanymi przypadkami, wytypowani 
nauczyciele tworzą z wychowawcami zespoły opracowujące IPET, 

 tworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, są otwarci na potrzeby uczniów,  

 dbają o pozytywny klimat szkoły, 

 szerzą wiedzę n/t dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, polskiej historii  
i kultury; prowadzą edukację patriotyczną; wykorzystują do tego m. in. wycieczki 
edukacyjne, 

 rozwijają postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, szerzą wiedzę  
o ekologii, 

 rozwijają kreatywność, przedsiębiorczość  i kompetencje cyfrowe uczniów, 

 wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego, właściwe korzystają z narzędzi  
i zasobów cyfrowych, 

 realizują wewnętrzny program doradztwa zawodowego, 

 doskonalą kompetencje do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 
szczególności z Ukrainy. 

 

7. Nauczyciele bibliotekarze: 

 gromadzą, ewidencjonują, opracowują i udostępniają zbiory biblioteczne, 

 rozbudzają i rozwijają zainteresowania czytelnicze, 

 pogłębiają u uczniów nawyk czytania i uczenia się, 

 informują wychowawców o czytelnictwie uczniów i  współpracują z innymi 

 bibliotekami i instytucjami oświatowo-wychowawczymi,  

 prowadzą lekcje biblioteczne, 

 działają na rzecz szerszego udostępnienia dziedzictwa cywilizacyjnego 
Europy. 

   
8. Doradca zawodowy: 

 przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego  

 kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej  
i zawodowej, 

 przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci  
w podejmowaniu    decyzji edukacyjnych i zawodowych,  

 wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  
i zawodowy ucznia,  
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 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje  
i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

 udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom 
 i ich rodzicom, 

 gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  
i  zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, w zapleczu 

      merytorycznym jakim jest Szkolny Gabinet Doradcy Zawodowego, 

 wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) 
źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym,   
ogólnokrajowym, europejskim, 

 prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów  
w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej, 

 koordynowanie działalności informacyjno–doradczej szkoły, prowadzenie   
Szkolnego Gabinetu Doradcy Zawodowego,  

 rozwój doradztwa zawodowego opartego na ścisłej współpracy  
z pracodawcami. 

 wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. 
 

Czynniki chroniące i czynniki ryzyka  
 
Do wzmacnianych w ZS Nr 7 czynników chroniących należą: 

1. Silna więź emocjonalna z rodziną. 
2. Zainteresowanie nauką szkolną i stwarzanie warunków umożliwiających 

odnoszenie sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych. 
3. Poszanowanie wartości społecznych, norm, prawa i autorytetów. 
4. Zapobieganie niedostatkom ekonomicznym. 
5. Systematyczna pomoc w nauce. 
6. Umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnej sytuacji. 
7. Wrażliwość społeczna. 
8. Dobra atmosfera szkoły. 
9. Poczucie wsparcia rówieśniczego. 
10. konstruktywne zainteresowania uczniów i zajęcia pozalekcyjne 
11. Profesjonalna profilaktyka. 
12. Nauczyciel, pedagog, pracownik szkoły jako mentor, lider. 

 
Do czynników ryzyka, mogących mieć wpływ na występowanie zachowań 
problemowych należą: 

1. Problemy rodzinne (rozwód rodziców, przemoc w rodzinie, picie alkoholu i/lub 
używanie narkotyków przez rodziców, ich postawy wobec substancji 
psychoaktywnych oraz stosowane praktyki wychowawcze, ubóstwo). 

2. Wpływ rówieśników (używanie substancji psychoaktywnych przez rówieśników 
i akceptowanie przez nich picia alkoholu i/lub brania narkotyków). 

3. Przekonania związane z alkoholem i narkotykami (oczekiwanie bezpośrednich 
pozytywnych skutków picia alkoholu i/lub używania innych środków 
odurzających). 

4. Niepowodzenia szkolne.  
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Akty prawne: 

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

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 
ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327  
ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  
ze zm.). 

 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2022/2023. 

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb 
pełny stacjonarny – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną,  
w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19. 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 
epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 
psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań 
wśród uczniów, rodziców),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 3).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.  
w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólno-
kształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 
467) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)  
z późniejszymi zmianami z dnia 22 lipca 2022 r.,  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 
2022 poz. 1700). 

 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok  

 Rozporządzenie z dnia 25 maja 2018 r. Ogólne o Danych Osobowych.  

 Statut  ZS Nr 7 w Koszalinie. 
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Misja i wizja szkoły 
 
Misja szkoły: 

Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie jest szkołą otwartą, przyjazną, stwarzającą 
możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego uczniów, ukierunkowaną  
na przygotowanie ich  do życia w społeczeństwie informacyjnym. 
 
Wizja szkoły: 

1. Zespół Szkół nr 7 jest miejscem pracy dla nauczycieli, nauki  
dla uczniów, współpracy nauczycieli z uczniami, spotkań nauczycieli  
z rodzicami, a także miejscem współpracy z dyrektorem szkoły. 

2. Miejscem, w którym dokonuje się przekazanie dorobku nauki i kultury ludzkiej, 
w którym kształci się i rozwija intelekt, poznaje świat, nabywa umiejętności 
niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. 

3. Nauczyciel Zespołu Szkół nr 7 jest postrzegany jako opiekun, wychowawca, 
mistrz. Osoba, która wie, która umie, posiada pewną specjalistyczną wiedzę  
i wiedzę tę oraz umiejętności potrafi przekazywać, potrafi jej ich nauczyć. 

4. Zespół Szkół nr 7 jest prestiżową placówką realizującą programy ze środków 
unijnych umożliwiające nauczycielom i uczniom poznanie różnych systemów 
edukacyjnych i nabywanie doświadczeń zawodowych. 

5. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 7 opracowuje ofertę edukacyjną zbieżną  
z kierunkami uczelni technicznych i aktualnymi potrzebami rynku pracy. 

6. Nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 zapewniają równe szanse rozwoju wszystkim 
uczniom, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształtują kompetencje 
kluczowe i wspomagają rozwój zainteresowań. 

7. Pedagodzy Zespołu Szkół nr 7 wspierają wychowanie w rodzinie – poznają 
system wartości preferowany w rodzinach, aby go uszanować lub wyrazić 
dezaprobatę dla wszelkiej patologii. 

8. Nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół nr 7 podejmują 
działania na rzecz zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 

9. Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 7 z powodzeniem zdają egzaminy 
zewnętrzne, podejmują kształcenie na kolejnych etapach edukacyjnych  
lub pracę zawodową. 

10. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców 
współpracują na rzecz podniesienia jakości kształcenia. 

11. Zespół Szkół nr 7 współdziała ze środowiskiem lokalnym, organizuje  
i uczestniczy w różnych imprezach, akcjach charytatywnych, festiwalach, 
turniejach, zawodach i konkursach dla uczniów. 

12.  Dyrekcja  Zespołu Szkół nr 7 organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
zgodnie z potrzebami uczniów. 

13.  W Zespole Szkół nr 7 doradztwo zawodowe i edukacja zawodowa wymagają 
kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych przez wszystkich nauczycieli, 
stanowi to potwierdzenie stanowiska przyjętego przez Parlament Europejski 
i Radę Unii Europejskiej w Zaleceniu z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962WE) 
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Sylwetka absolwenta: 
Celem szkoły jest przygotowanie ucznia do gotowości dokonywania zmian  

w procesie dalszego kształcenia i pracy zawodowej poprzez stworzenie takich 
warunków wszechstronnego rozwoju, aby opuszczając szkołę uczeń: 

 
a) w sferze społecznej: 

 potrafił dobrze funkcjonować w otaczającym go świecie, 

 znał i respektował prawa człowieka, był tolerancyjny – akceptował różne 
postawy i poglądy, 

 umiał rzetelnie pracować indywidualnie i współpracować w zespole, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami i poczuciem współodpowiedzialności 

 potrafił rozwiązywać problemy w sposób aprobowany przez środowisko, 

 promował zdrowy tryb życia, 

 dbał o otaczające środowisko, 

 dbał o bezpieczeństwo własne i innych, 
 

b) w sferze kulturowej: 

 był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

 znał historię, kulturę oraz tradycje swojego miasta, regionu i kraju, 

 potrafił korzystać z dóbr kultury, uczestniczyć w życiu kulturalnym,  
a nawet go tworzyć, 

 miał świadomość potrzeby współpracy i integrowania się z innymi narodami, 
przy zachowaniu własnej tożsamości i odrębności narodowej, 

 szanował dobra kultury i przyrody, symbole narodowe i religijne. 

Cele programu: 
 

1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego oraz przyjaznego środowiska szkoły  
i placówki. 

 Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów  
i nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły i rodziców.  

 Integrowanie społeczności szkolnej i zespołów klasowych. 

 Stwarzanie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole  
i poza nią, rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie im. 

 Dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptację uczniów 
niepełnosprawnych w klasie. 

 Dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptację uczniów przybyłych  
z zagranicy w szczególności z Ukrainy.  

 
2. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, 

udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach. 

 Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. 

 Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów. 

 Eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym 
obciążeniem związanym z wypełnianiem obowiązków szkolnych, obawą 
przed porażką w grupie rówieśniczej. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
ryzykownych i konfliktowych. 
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 Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie 
prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w 
środowisku  nowych mediów oraz profilaktyka uzależnienia od gier 
komputerowych, Internetu, hazardu. 

 Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów m.in. 
związanych z zaburzeniami psychicznymi, problemami emocjonalnymi, 
trudnościami w nauce, przemocą w rodzinie, migracją - wyjazdem rodziców 
za granicę w celach zarobkowych, przyjazdem do Polski w celu ucieczki 
przed wojną i represjami. 

 Przeciwdziałanie niskiej frekwencji uczniów. 

 Indywidualizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego  
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych i szczególnie uzdolnionych. 

 Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom konieczności działań 
wychowawczo-profilaktycznych. 

 Współpraca z rodzicami – angażowanie rodziców w życie szkoły i w proces 
dydaktyczny własnego dziecka. 

 Wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych 
poprzez różne formy doskonalenia umiejętności rodziców w pracy 
profilaktycznej. 

 
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród i młodzieży.  

 Promowanie czynników wpływających na wysoką jakość zdrowia (sport, 
aktywny wypoczynek, profilaktyka uzależnień, odżywianie, szczepienia). 

 Zintegrowanie działań profilaktycznych z działaniami przeciwdziałającymi 
COVID-19. 

 
4. Wspieranie rozwoju osobowości oraz umiejętności społecznych. 

 Wspieranie wychowania i nauczania wszędzie tam, gdzie pojawia się 
zagrożenie dla rozwoju uczniów. 

 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości  i kształtowanie postaw 
sprzyjających osiągnięciu sukcesu życiowego. 

 Wyrównywanie szans uczniów poprzez dążenie do ich wszechstronnego 
rozwoju pod względem intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym  
i społecznym. 

 Zapewnienie uczniom alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego. 

 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, patriotycznych postaw 
uczniów, przynależności do społeczności lokalnej  i regionalnej, świadomości 
swoich praw i obowiązków. 

 Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji. 

 Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych. 

 Nagradzanie pochwałą w dzienniku m. in.  
za reprezentowanie szkoły - 15 pkt 
wolontariat - 15 pkt 
100% frekwencję - 15 pkt  
Inne  
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Tryb postępowania w trudnych sytuacjach - procedury interwencyjne 
 

1. W przypadku znalezienia narkotyku na terenie szkoły: 
a) poinformować dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa/pedagoga 

specjalnego, 
b) zabezpieczyć narkotyk, 
c) dyrektor, pedagog/psycholog/pedagog specjalny wzywa Policję 

(telefonicznie) w celu zabezpieczenia środka i spisania protokołu. 
 

2. W przypadku zauważenia u ucznia środka odurzającego: 
a) Jeśli uczeń ma mniej niż 18 lat – natychmiast wezwać rodziców, 
d) Poinformować pedagoga/psychologa/pedagoga specjalnego, 

wychowawcę, 
b) zabezpieczyć środek przy świadkach (nie wolno przeszukiwać teczki, 

rzeczy osobistych ucznia), 
c) w porozumieniu z dyrektorem wezwać Policję, aby zabezpieczyła 

narkotyk, 
d) poinformować rzeczowo rodziców o zaistniałej sytuacji, zlecić wykonanie 

badań i przedstawienia ich wyników  w szkole, 
e) polecić i wskazać rodzicom adresy najbliższych placówek pomagających 

uczniom. 
 

3. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów odurzenia: 
a) nie pozostawiać go samego, poinformować pedagoga/psychologa, 

wychowawcę, dyrektora, 
b) natychmiast  wezwać rodziców ucznia, zmobilizować ich do wykonania 

badań i przedstawienia ich wyników w szkole oraz podjęcia działań  
w kierunku pomocy dziecku,  

c) w przypadku zagrożenia zdrowia i życia zapewnić opiekę pielęgniarki 
szkolnej lub wezwać pogotowie. 

 
4. W przypadku stwierdzenia u ucznia utraty przytomności lub zapaści po 

środkach odurzających: 
a) przez osoby trzecie wezwać pielęgniarkę, pedagoga/psychologa, 
b) wezwać pogotowie, 
c) udzielić pierwszej pomocy zgodnie z zasadami. 
 

5. W przypadku podejrzenia, że uczeń bierze narkotyki: 
a) poinformować pedagoga szkolnego/psychologa i dyrektora  

o spostrzeżeniach, 
b) poprosić rodziców o natychmiastowy kontakt ze szkołą, 
c) umówić spotkanie rodzic + wychowawca + pedagog/psycholog, zlecić 

wykonanie badań, rekomendować formy terapeutyczne, 
d) nie być pobłażliwym, ale zachować dyskrecję w stosunku do innych 

uczniów. 
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6. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów spożycia alkoholu lub posiadania 
alkoholu przy sobie: 

a) poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego/psychologa i dyrektora 
o spostrzeżeniach, 

b) poprosić rodziców o natychmiastowy kontakt ze szkołą, 
c) zastosować kary przewidziane w statucie. 

 
7. W przypadku zauważenia u ucznia trudności emocjonalnych lub psychicznych:  

a) zgłoszenie przez nauczyciela sytuacji wychowawcy, 
b) zgłoszenie przez wychowawcę sytuacji pedagogowi  

i psychologowi szkolnemu, 
c) kontakt z rodzicami, ewentualna sugestia zbadania ucznia w poradni 

specjalistycznej, 
d) opieka pedagoga/psychologa nad uczniem,  
e) pedagog/psycholog informuje rodzica i ucznia o możliwości uzyskania 

pomocy specjalistycznej. 
 

8. W przypadku licznych nieobecności (wagary): 
a) indywidualne rozmowy wychowawcy z uczniem, 
b) ostrzeżenie wychowawcy za powyżej 10 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, i punkty ujemne z zachowania - 10, 
c) kontakt z rodzicami, informacja o frekwencji (ewentualna sugestia 

zbadania ucznia w poradni specjalistycznej), 
d) zgłoszenie przez wychowawcę sytuacji pedagogowi i psychologowi 

szkolnemu, 
e) opieka pedagoga/psychologa nad uczniem,  
f) nagana wychowawcy w obecności klasy powyżej 25 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, i punkty ujemne z zachowania -15, 
g) ostrzeżenie dyrektora szkoły w obecności rodziców (w przypadku ucznia 

niepełnoletniego) powyżej 35 godzin nieobecnych 
nieusprawiedliwionych, i punkty ujemne z zachowania -20, 

h) nagana dyrektora szkoły w obecności rodziców (w przypadku ucznia 
niepełnoletniego) powyżej 50 godzin nieobecnych 
nieusprawiedliwionych, i punkty ujemne z zachowania -25, 

i) skreślenie z listy uczniów. 
 

9. W przypadku próby samobójczej ucznia: 
a) nauczyciel ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku  

autodestrukcyjnego zachowania ucznia, 
b) nauczyciel, który dowiedział się o zamiarze lub usiłowaniu popełnienia 

samobójstwa na terenie szkoły natychmiast nawiązuje kontakt z uczniem  
i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora/ wicedyrektora szkoły  
i pedagoga szkolnego/ psychologa, 

c) zapewnia się uczniowi opiekę pracownika pedagogicznego szkoły,  
d) w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ucznia wzywa się karetkę 

pogotowia, 
e) obecny w szkole w kolejności wychowawca, pedagog/ psycholog lub 

dyrektor wzywa  telefonicznie rodzica/opiekuna prawnego do szkoły, 
f) pedagog/ psycholog informuje rodzica i ucznia o możliwości uzyskania 

pomocy specjalistycznej.  
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    10. W przypadku naruszania przez ucznia statutu szkoły: 
a) nauczyciel ma obowiązek zareagowania na niewłaściwe zachowanie 

ucznia, 
b) poinformować pedagoga/psychologa/ pedagoga specjalnego, 

wychowawcę, 
c) ukarać ucznia karą proceduralną i wpisać uwagę do dziennika przyznając 

punkty ujemne z zachowania,   
niewłaściwe zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły – 10 
pkt, 
niszczenie mienia szkoły – 10 pkt, 
używanie telefonu w czasie lekcji - 5 pkt, 
brak identyfikatora - 5 pkt, 
niewłaściwe zachowanie wobec innych uczniów - 5 pkt, i inne. 

d) Dyrektor szkoły może również zobowiązać ucznia do przeproszenia 
pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania 
określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 

 
Działania szkoły skierowane do Rodziców: 
 

Zadania Formy realizacji 

Działania informacyjne  Zapoznanie ze Statutem, WSO, Programem 
Wychowawczo-Profilaktycznym, informowanie  
o organizacji roku szkolnego, planach lekcji, zajęciach 
pozalekcyjnych, terminach zebrań z rodzicami. 

 Prowadzenie dziennika elektronicznego.  

 Redagowanie informacji o wynikach w nauce. 

 Organizowanie zebrań z rodzicami.  

 Informowanie o działaniu Szkolnego Centrum Mediacji 
Rówieśniczej. 

Włączanie rodziców do  
współpracy  

 Działalność Rady Rodziców.  

 Uchwalanie przez rodziców programu Wychowawczo- 
Profilaktycznego Szkoły. 

 Spotkania z wychowawcami (indywidualne  
i grupowe). 

 Pomoc rodziców przy organizacji imprez klasowych 
 i szkolnych oraz wycieczek. 

 Zapraszanie rodziców na imprezy szkolne i klasowe. 

 Współdecydowanie o ofercie zajęć pozalekcyjnych. 

Doskonalenie wiedzy  
i umiejętności z zakresu 
profilaktyki 

 Spotkania ze specjalistami. 

 Spotkania z pracownikami Policji, PPP. 

 Indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem/ 
psychologiem, pedagogiem specjalnym, doradcą 
zawodowym. 

 Wykorzystywanie wiedzy rodziców – ekspertów  
na  spotkaniach z rodzicami. 

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych: 
Strefa Zadania Forma realizacji Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

 IN
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

  
Rozpoznanie i rozwijanie 
możliwości, uzdolnień 
i zainteresowań uczniów. 

Przeprowadzanie  
w klasach ankiety na 
temat preferowanych 
form  zajęć 
pozalekcyjnych, 

 
 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowi 

 
 
X 2022 r. 
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obserwacje podczas 
bieżącej pracy. 

Rozwijanie zainteresowań 
i zdolności uczniów 

Przygotowanie 
propozycji zajęć  
w zespołach 
przedmiotowych, 
prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych, 
zajęć SKS, kół 
zainteresowań, 
warsztatów, 
konkursów, wyjścia 
do muzeum, teatru, 
na wystawy, udział  
w życiu kulturalnym 
miasta. 

 
 
 
 
nauczyciele 

 
 
Zgodnie 
z harmonogramem 
zajęć 
prowadzonych 
przez konkretne 
osoby 

Przygotowanie 
programów 
artystycznych  
i dekoracji na 
uroczystości szkolne, 
prezentowanie 
talentów na forum 
szkoły. 

 
 
nauczyciele 
wyznaczeni w 
przydziale 
obowiązków 

 
 
Zgodnie 
z kalendarzem 
szkolnych 
uroczystości. 

Indywidualne 
przygotowanie do 
olimpiad i konkursów 
przedmiotowych 
uczniów szczególnie 
uzdolnionych. 

 
 
nauczyciele 

 
Zgodnie  
z terminami 
olimpiad  
i konkursów 

Przeprowadzenie 
przez nauczycieli 
zajęć lekcyjnych 
z wykorzystaniem 
aktywizujących 
metod pracy. 

 
 
nauczyciele 

Zgodnie  
z terminami 
obserwacji lekcji 
ustalonymi  
w planie nadzoru 
pedagogicznego. 

Podnoszenie efektów 
kształcenia poprzez 
uświadamianie wagi 
edukacji i wyników 
egzaminów zewnętrznych 

Lekcje 
wychowawcze 
poświęcone 
tematyce znaczenia 
wykształcenia w 
życiu człowieka 

 
 
wychowawcy 

Zajęcia zgodnie  
z harmonogramem 
opracowanym 
przez 
wychowawców 
(tematyka zajęć  
z wychowawcą). 

Szkolny konkurs  
z nagrodami na 
najwyższą średnią  
i najlepszą 
frekwencję 
(opracowanie 
regulaminu 
konkursu). 

 
 
wicedyrektor 

Koniec I półrocza 
(informacja  
o rankingu), koniec 
roku szkolnego 
(ogłoszenie 
wyników konkursu, 
nagrody). 

Zapoznanie  
z procedurami 
egzaminów 
zewnętrznych 
(maturalnych 
i zawodowych). 

wicedyrektor, 
kierownik 
warsztatów  
i szkolenia 
praktycznego, 
wychowawcy klas 
maturalnych 

 
IX 2022 r. 
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Spotkania 
 z absolwentami, 
studentami  
i pracownikami 
naukowymi uczelni 
wyższych. 

 
 
doradca 
zawodowy 

Zgodnie  
z terminarzem 
poszczególnych 
akcji. 

Udział w Dniach 
Otwartych uczelni. doradca 

zawodowy 

Zgodnie  
z terminarzem 
poszczególnych 
akcji. 

Współpraca  
z doradcą 
zawodowym  
w zakresie 
indywidualnej 
pomocy w wyborze 
dalszej edukacji. 

 
 
doradca 
zawodowy 

Cały rok 

Udostępnianie 
aktualnych informacji 
o szkolnictwie 
wyższym. 

 
doradca 
zawodowy 

Cały rok 

Udział w próbnym 
egzaminie 
maturalnym  
i próbnych 
egzaminach 
zawodowych. 

wicedyrektor, 
kierownik 
warsztatów  
i szkolenia 
praktycznego 

Zgodnie z 
harmonogramem 

Kształtowanie 
umiejętności cyfrowych  
i bezpiecznego 
poruszania się w sieci 

Rozwijanie 
kompetencji 
cyfrowych uczniów  
i nauczycieli poprzez 
uczestnictwo w 
kursach, szkoleniach 
i na lekcjach 
przedmiotowych. 

nauczyciele Cały rok 

Bezpieczne i 
odpowiedzialne 
korzystanie z 
zasobów dostępnych 
w sieci. 

 
Zespół ds. 
Bezpieczeństwa 
w Internecie 
 

Cały rok 

Uczenie planowania  
i dobrej organizacji 
własnej pracy 

Lekcje 
wychowawcze 
poświęcone tej 
tematyce, warsztaty 
planowania  
i zarządzania 
czasem. 

wychowawcy, 
pedagog i 
psycholog szkolny 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć. 

M
O

R
A

L
N

A
 

Kształtowanie szacunku 
do ludzi, wrażliwości na 
potrzeby drugiego 
człowieka, tolerancji  
i wzajemnej życzliwości 

Działalność 
charytatywna, 
wolontariat szkolny, 
realizacja Programu 
Szkolnego 
Wolontariatu. 

opiekun 
wolontariatu, 
opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego, 
wychowawcy 

Cały rok 

Poruszanie 
problematyki 
tolerancji na 
godzinach 
wychowawczych, 
lekcjach religii  
i innych. 

 
wychowawcy, 
nauczyciele 

Zgodnie  
planem  godzin 
wychowawczych 
poszczególnych 
klas 
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Rozwój poszanowania 
dziedzictwa narodowego, 
kształtowanie 
świadomości narodowej  
i postaw patriotycznych, 
pogłębianie znajomości 
własnego narodu  
i państwa oraz kultury  
i dziedzictwa Europy. 

Świętowanie rocznic 
i wydarzeń 
patriotycznych. 

nauczyciele 
wskazani jako 
odpowiedzialni za 
poszczególne 
działania 

Zgodnie 
z kalendarzem 
szkolnych 
uroczystości. 

Lekcje 
wychowawcze 
rozwijające postawy 
obywatelskie oraz 
szacunek dla 
tradycji. 

 
wychowawcy 

 
Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć. 

Pogłębianie wiedzy  
o historii i kulturze 
Polski i Europy na 
lekcjach historii  
i WOS. 

 
nauczyciele 
przedmiotów 
humanistycznych 
 

 
Zgodnie  
z programem 
nauczania. 

Poznanie kultury 
rodzimej, zaznajamianie  
z kulturą regionu. 

Wycieczki klasowe i 
szkolne. 

wychowawcy 
Po ustaleniu 
terminu z klasą. 

Tematyczne lekcje 
wychowawcze. 

nauczyciele 
historii 

Zgodnie  
z programem 
nauczania. 

Konkurs szkolny 
„Zabytki Koszalina”. nauczyciel 

plastyki 

Zgodnie 
z kalendarzem 
szkolnych 
uroczystości. 

Poznanie dorobku 
kulturalnego Europy, 
świata, wykształcenie 
postawy tolerancji  
i szacunku dla innych 
narodów, kultur, religii. 

Międzynarodowe 
wyjazdy młodzieży. 

koordynatorzy 
programów UE - 
mobilności 
uczniów 

Zgodnie  
z terminem 
projektu. 

Lekcje 
wychowawcze 
poświęcone tej 
tematyce. 

 
wychowawcy, 
nauczyciele 

Zgodnie  
z harmonogramem 
opracowanym 
przez 
wychowawcę. 

Szkolny Dzień 
Europejski. wyznaczeni 

nauczyciele 

Zgodnie  
z harmonogramem 
uroczystości 
szkolnych. 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

Kształtowanie 
przekonania  
o społecznym wymiarze 
istnienia osoby ludzkiej,  
a także o społecznym 
aspekcie bycia uczniem 
szkoły. 

Omówienie zasad 
statutu szkoły  
i regulaminów 
szkolnych, praw  
i obowiązków ucznia. 

 
 
wychowawcy 

 
Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć. 

Lekcje 
wychowawcze 
poświęcone tej 
tematyce. 

 
wychowawcy 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć. 

Uczenie działania 
zespołowego, tworzenia 
klimatu dialogu  
i efektywnej współpracy, 
umiejętności słuchania 
innych i rozumienia ich 
poglądów. 

Warsztaty z zakresu 
komunikacji, pracy  
w zespole, 
funkcjonowania 
wśród innych, analizy 
sytuacji 
problemowych  
i możliwości ich 
konstruktywnego 
rozwiązywania. 

 
 
pedagog szkolny, 
psycholog, 
pedagog 
specjalny 

Zgodnie  
z terminarzem 
poszczególnych 
akcji. 

Zajęcia i wyjścia 
integracyjne. 

pedagog szkolny, 
wychowawcy 

Po uzgodnieniu z 
klasa 
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Tworzenie 
Szkolnego  Centrum 
Mediacji 
Rówieśniczej. 

 
Zespół ds. 
mediacji, pedagog 

Cały rok 

Uczenie zasad 
samorządności  
i demokracji 

Wybory do 
samorządu 
uczniowskiego/wybor
y samorządów 
klasowych, bieżąca 
kontrola ich 
działalności, wybory 
opiekuna samorządu 
uczniowskiego. 

 
 
opiekun 
Samorządu 
Uczniowskiego, 
wychowawcy 

Wrzesień/ cały rok 

Kształtowanie postawy 
szacunku wobec 
środowiska naturalnego 

Udział w akcjach 
charytatywnych na 
rzecz zwierząt. 

Zespół ds. 
promocji zdrowia  
i ekologii 

Zgodnie  
z terminarzem 
poszczególnych 
akcji. 

Wycieczki 
krajoznawcze. 

Zespół ds. 
promocji zdrowia  
i ekologii 

Zgodnie  
z terminarzem 
poszczególnych 
akcji. 

Kształtowanie aktywnej 
postawy wobec przyszłej 
pracy zawodowej oraz 
wymagań rynku pracy. 
Współpraca z Urzędem 
Pracy oraz innymi 
instytucjami w celu 
uzyskania informacji  
o sytuacji na lokalnym 
rynku pracy 

Warsztaty dla klas 
kończących szkołę – 
„Moje miejsce na 
rynku pracy”. 

doradca 
zawodowy 

Zgodnie  
z terminarzem 
zajęć 
opracowanym 
przez doradcę 
zawodowego 

Poszukiwanie pracy, 
analizy ofert, nauka 
wypełniania 
dokumentów 
związanych 
z podjęciem pracy 
zawodowej, 
przygotowanie do 
rozmowy 
kwalifikacyjnej przed 
podjęciem pracy. 

nauczyciel 
przedsiębiorczośc
i doradca 
zawodowy 

Cały rok 

Systematyczne 
monitorowanie frekwencji 
uczniów na zajęciach 
lekcyjnych 

Analiza frekwencji 
uczniów. wychowawcy, 

pedagog, 
psycholog, 
pedagog 
specjalny, 
wicedyrektor 

Sporządzanie 
miesięcznych 
zestawień 
obecności w 
pierwszym dniu 
miesiąca 
następującego po 
okresie kontroli. 

Zwiększenie współpracy z 
rodzicami w zakresie 
kontroli obowiązku 
szkolnego 

Systematyczne 
informowanie 
rodziców o absencji 
uczniów, 
wywiadówki, dni 
otwarte, 
indywidualne 
spotkania  
z rodzicami. 

wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog, 
pedagog 
specjalny 
wicedyrektor, 
dyrektor 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zebrań i dni 
otwartych, 
ustalonym na dany 
rok szkolny. 

E
M

O
C

J
O

N
A

L

N
A

 

Nauka nabywania 
świadomości własnych 
słabych i mocnych stron, 
kształtowanie 

Lekcje 
wychowawcze 
poświęcone tej 
tematyce – 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć. 
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samoakceptacji, 
budowanie poczucia 
własnej wartości 

wskazanie 
konkretnych zajęć. 

Rozmowy 
indywidualne. 

wychowawcy, 
pedagog i 
psycholog szkolny 
pedagog 
specjalny 

Adekwatnie do 
potrzeb. 

Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania własnych 
emocji 

Lekcje 
wychowawcze 
poświęcone radzeniu 
sobie ze stresem  
i trudnymi 
sytuacjami. 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć. 

Rozmowy 
indywidualne. 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny 

Adekwatnie do 
potrzeb. 

Kształtowanie 
umiejętności 
konstruktywnego 
rozwiązywania problemów 

Lekcje 
wychowawcze na ten 
temat. 

wychowawcy, 
pedagog 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć. 

Rozmowy 
indywidualne. 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny 

Adekwatnie do 
potrzeb. 

Mediacje rówieśnicze 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny 

Zgodnie z 
konkretnymi 
terminami dla 
poszczególnych 
oddziałów i/lub 
adekwatnie do 
potrzeb. 

Poszerzanie wiedzy 
uczniów na temat wpływu 
sytuacji kryzysowej na 
funkcjonowanie w szkole 
oraz możliwości 
uzyskania pomocy w 
szkole i poza szkołą 

Lekcje 
wychowawcze na ten 
temat  z udziałem 
psychologa/pedagog
a. 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny 

Zgodnie  
z konkretnymi 
terminami dla 
poszczególnych 
oddziałów. 

Rozmowy, udzielanie 
informacji na temat 
instytucji 
pomocowych. 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny 

Adekwatnie do 
potrzeb. 

Wspieranie uczniów,  
u których rozpoznano 
objawy depresji lub 
obniżenia kondycji 
psychicznej 

Indywidualne 
rozmowy 
wspierające  
z każdym uczniem, 
jego rodzicami. 
Ustalenie zakresu 
dalszych działań. 
Dalsze postępowanie 
wg ustaleń. 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny, pedagog 
specjalny 

Adekwatnie do 
potrzeb. 

 
Budowanie i umacnianie u 
uczniów prawidłowych 
relacji w grupie klasowej, 
poczucia wspólnoty 
(reintegracja) 

Zajęcia integracyjne 
w klasach 
pierwszych. 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny 

Zgodnie  
z konkretnymi 
terminami dla 
poszczególnych 
oddziałów. 

Lekcje 
wychowawcze – gry  
i zabawy 
integracyjne, 
rozmowy, warsztaty. 

wychowawcy, 
pedagog  
i psycholog 
szkolny 

Zgodnie  
z konkretnymi 
terminami dla 
poszczególnych 
oddziałów. 
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Profilaktyka uzależnień 

Godziny 
wychowawcze  
o społecznych, 
ekonomicznych i 
psychicznych 
skutkach uzależnień. 

 
pedagog, 
psycholog 
wychowawcy, 
wicedyrektor 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć. 

Spotkania  
z przedstawicielami  
Policji  na temat 
prawnej 
odpowiedzialności 
młodzieży. 

 
pedagog, 
psycholog 
wychowawcy, 
wicedyrektor 

Adekwatnie do 
potrzeb. 

Udział  
w warsztatach, 
eventach 
organizowanych 
przez instytucje 
pomocowe. 

 
pedagog, 
psycholog 
wychowawcy, 
wicedyrektor 

Zgodnie  
z terminarzem 
poszczególnych 
akcji. 

Organizacja i udział 
uczniów w 
konkursach  
i olimpiadach wiedzy 
o chorobach i 
uzależnieniach. 

 
pedagog, 
psycholog, 
pedagog 
specjalny 
wychowawcy 

Zgodnie  
z terminarzem 
poszczególnych 
akcji. 

Organizacja Dnia 
Profilaktyki. 

pedagog maj 

Promowanie zdrowego 
stylu życia 

Organizacja Dnia 
Sportu i Promocji 
Zdrowia. 

Zespół ds. 
promocji zdrowia  
i ekologii, 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

maj 

Zajęcia o zdrowym 
stylu odżywiania się, 
zaburzeniach 
odżywiania 
(anoreksja, bulimia), 
chorobach 
zakaźnych (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
COVID-19 – 
znaczenie 
szczepień), 
nowotworowych oraz 
znaczeniu ruchu  
w życiu człowieka. 

Zespół ds. 

promocji zdrowia  

i ekologii, 

nauczyciel 

biologii, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pielęgniarka 

szkolna, 

wychowawcy 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć. 

Zajęcia na temat 
higieny osobistej. pielęgniarka 

szkolna, 
wychowawcy 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć i/lub 
adekwatnie do 
potrzeb. 

Zajęcia na temat 
trudności okresu 
dojrzewania. 

pielęgniarka 
szkolna, 
wychowawcy, 
pedagog, 
psycholog 

Zgodnie  
z harmonogramem 
zajęć i/lub 
adekwatnie do 
potrzeb. 

Pokazy i kursy 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Nauczyciele WF maj 



Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego  ul. Orląt Lwowskich 18     75-522 Koszalin   

21 

 

 

Planowane badania diagnostyczne: 
1 półrocze 

  „Czynniki chroniące i czynniki ryzyka”,  

 U progu szkoły – klasy 1, 

 „Diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,  
2 półrocze  

 diagnoza relacji rówieśniczych, 

  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
możliwości psychofizycznych, 

 „Bezpieczna szkoła”. 
 

Zadania planowane w programie wychowawczo-profilaktycznym a także ich termin  
i forma, mogą ulec zmianie ze względu na aktualną sytuację w środowisku szkolnym 
oraz sytuację epidemiczną. 
 

Ewaluacja: 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji  
na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności 
programu wychowawczo-profilaktycznego.  

Harmonogram i zasady monitorowania oraz osoby odpowiedzialne  
za ewaluację:  

 analiza planów pracy wychowawcy poszczególnych klas w celu ustalenia 
stopnia zgodności z założeniami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  
ZS Nr 7 – wrzesień (dyrektor lub osoby przez niego wyznaczone), 

 analiza frekwencji uczniów i udzielanych kar proceduralnych - cały rok, 

 analiza wyników badań ankietowych – 1 półrocze (pedagog/psycholog/pedagog 
specjalny) – U progu szkoły  dla klas 1, „ Czynniki chroniące i czynniki ryzyka” 
„Diagnoza uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 2 półrocze 
„Bezpieczna szkoła”, rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

 obserwacja zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian - cały rok, 

 wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli - cały rok. 

 

Z wynikami ewaluacji w formie raportu sprawozdawczego zostanie zapoznana Rada 
Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 


