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I. Wprowadzenie 

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.  

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 

wzmacniane  

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.  

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie 

 i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna 

wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą 

 i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.       

Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane 

jest doświadczenie.  

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły opracowany został na podstawie 

diagnozy i raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w środowisku szkolnym  

i dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska 

lokalnego. Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym  

i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat 

sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, 

odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie 

przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.  

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin 

 z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

doradcą zawodowym, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności 

od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
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II. Podstawa prawna 
 
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U.. z 1997 r., poz.483 
ze zm.). 
 
2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.( Dz.U. z  1991 r. nr 120, poz.526). 
 
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.( tekst ujedn. Dz.U. z  2016 r. poz. 
1943 ze zm.). 
 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. ( Dz.U. z 2017 r. poz.59). 
 
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst ujedn., Dz.U. z 2017 r. poz. 
1189). 
 
6. 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. 
 
7. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.  
 
8. Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu                 
i wyrobów tytoniowych (tekst ujedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 
 
9. 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 2015 r. poz.1249). 
 
10. Priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021. 
 
11. Programy krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 
 
12.  Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej – Uchwała nr 12/2017/2018 Rady 
Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach z dnia  
11 października 2017 roku.  
 
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2020 r., poz.1394).  
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13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.  

 

 

III. Diagnoza środowiska szkolnego 

 

DIAGNOZA UZUPEŁNIAJĄCA DOT.   ZEBRANIU INFORMACJI                                

O POTRZEBACH UCZNIÓW I OKREŚLENIU TEMATYKI ZADAŃ 

REALIZOWANYCH W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO 

– PROFILAKTYCZNEGO PRZEPROWADZONA                                                                          

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ARMII KRAJOWEJ                                           

W BIAŁOBRZEGACH. 

 

 

Na podstawie:  

§ 2 ust.1  oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej. Informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z  2018r. poz. 214).  

art. 60 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. 

poz.1148) kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020. 

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. z dnia 7 marca 2020 r.) 

 

 

GRUPA BADAWCZA: 

 Badanie obejmowało dwie grupy badawcze:  

 uczniów  

 rodziców  

Badanie było anonimowe   
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 Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród rodziców uczniów klasy IId8, IIa8, 

IIb8. W badaniu wzięło udział 60 respondentów.  

 W badaniu przeznaczonym dla uczniów udział wzięło 210 respondentów z klas Ib, Ic, 

Id, IIa8,  IIb8, IId8, IIa, IIb, IIc, IId 

 

METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE:  

 W badaniu wykorzystano następujące narzędzia badawcze:  

 Dla uczniów: ankieta dot. Oferty zajęć pozalekcyjnych w których uczniowie chcieliby 

uczestniczyć.  

Ankieta składała się z  4 pytań.  Ankieta składała się z pytań zamkniętych i otwartych.   

 Dla rodziców ankieta dot. potrzeb rodziców i określeniu tematyki zadań 

realizowanych w ramach szkolnego  programu wychowawczo- profilaktycznego.                        

 Ankieta składała się z 4 pytań. Były to pytania zamknięte i otwarte.  

 

Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystano: 
 Analiza dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne). 

 Obserwacje zachowania uczniów podczas lekcji, przerw między lekcyjnych. 

 Konsultacje z nauczycielami oraz wychowawcami klas. 

 Obserwacje pedagogiczne. 

 

Diagnoza środowiska szkolnego dokonywana jest na bieżąco, na podstawie obserwacji 

oraz ankiet przeprowadzanych w tym środowisku.  

Wyniki diagnozy znajdują się w załączniku nr 1 i 2.  
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Załącznik 1 

Opracowanie wyników ankiety dla uczniów. 

1. Czy chciałbyś(łabyś) brać udział w zajęciach pozalekcyjnych z języka 
polskiego ? 
 
 
 

 

 
 
 

2. Czy chciałbyś(łabyś) brać udział w zajęciach pozalekcyjnych                              
z matematyki? 
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3. Czy chciałbyś(łabyś) brać udział w zajęciach pozalekcyjnych                           
z języków obcych: 
 
 

              Język angielski 
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Język niemiecki 
 

 
 
 
 
Język rosyjski 
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Język francuski 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. W jakich innych zajęciach pozalekcyjnych chciałbyś(łabyś) 
uczestniczyć? 
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WNIOSKI Z ANKIETY  PRZEPROWADZANEJ WŚRÓD UCZNIÓW: 
  

W oparciu o przeprowadzoną analizę badania uczniów ustalono: 

 Przeprowadzona ankieta dostarczyła informacji na temat oczekiwań uczniów klas I i II 

dotyczących oferty zajęć pozalekcyjnych w celu zapewnienia im możliwości rozwoju 

zainteresowań oraz wyrównaniu szans edukacyjnych.   

Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się zajęcia przedmiotowe. 

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety wśród uczniów ustalono: 

 38% uczniów chciałaby korzystać w szkole z zajęć wyrównawczych z języka  

polskiego 

 31% uczniowie chcieliby także rozwijać swoje zainteresowania w zakresie języka 

polskiego 

 Zdecydowana większość  ankietowanych wyraziła chęć udziału w zajęciach 

wyrównawczych z matematyki, a tylko niewielka grupa chciałaby rozwijać swoje 

zainteresowania matematyczne (głównie są to uczniowie z klas z rozszerzonym 

programem matematyki i fizyki) 
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 W pytaniu dotyczącym udziału w zajęciach pozalekcyjnych z języków obcych połowa 

ankietowanych chciałaby uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z j. angielskiego 

oraz 35% w zajęciach rozwijających  

 Zdecydowanie mniejsza ilość ankietowanych uczniów wyrażała chęć udziału                         

w zajęciach wyrównawczych jak i rozwijających zainteresowania z języka 

niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego 

 W pytaniu otwartym dotyczącym chęci uczestniczenia w  innych zajęciach  

pozalekcyjnych młodzież najczęściej wskazywała : 

- chemię i biologię 

- fizykę 

- geografię 

- historię, zajęcia artystyczne i teatralne 

 Uczniowie chcą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły 

 Chcą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności 

 Zajęcia pozalekcyjne  zarówno te wyrównawcze, jak i te rozwijające zainteresowania 

pomogą im w przygotowaniu do egzaminów maturalnych. 
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Załącznik 2 
Opracowanie wyników ankiety dla rodziców 

 
1. Czy Państwa zdaniem powinno być priorytetem (najważniejszym)zadaniem 

szkoły w zakresie profilaktyki? 
 

 
 
2. Czy Państwa zdaniem szkoła powinna realizować działania dodatkowe /inne niż 
dotychczas w zakresie profilaktyki i wychowania? 
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2. Czy Państwa dziecko- czuje się w szkole bezpiecznie? 
 

 

 
 
 
4. Czy Państwa dziecko ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień? 
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5. Czy Państwa dziecko jest w klasie akceptowane i dowartościowane? 
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WNIOSKI Z ANKIETY  PRZEPROWADZANEJ WŚRÓD RODZICÓW 
 

Ankieta została przeprowadzona wśród rodziców uczniów klas II.                                                         

Celem ankiety było pozyskanie informacji, opinii rodziców na temat działań profilaktycznych 

realizowanych przez szkołę.                                                                                                                      

Na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród rodziców ustalono: 

 Głównym priorytetem w zakresie  profilaktyki zdaniem rodziców powinno być 

zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. Na zajęciach pozalekcyjnych, imprezach 

szkolnych oraz wycieczkach. 

 Do ważnych działań profilaktycznych realizowanych przez szkołę rodzice 

zaliczają także: 

 kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania, 

 uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i trudnych,  

 kształtowanie sprawności fizycznej i nawyków uprawiania sportu, 

 

Respondenci jako dodatkowe działania realizowane w zakresie profilaktyki 

wskazują na: 

 Kontynuowanie dotychczasowych działań,  

 uświadamianie zagrożeń wynikających z uzależnień, 

 prowadzenie zajęć, pogadanek w czasie lekcji zastępczych, konsultacji 

indywidualnych,  w  zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia 

sobie   z emocjami, stresem, doskonalenie technik asertywnych, 

 wzmacniać świadomość zdrowotna uczniów – Covid 19, 

 promować zdrowy styl życia. 

           Wszyscy ankietowani rodzice uważają że ich dziecko czuje się w szkole 

bezpiecznie, w klasie jest akceptowane i dowartościowane. 100 % badanych uważa że 

ich dziecko ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień. 
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ANALIZA  CZYNNIKÓW RYZYKA I CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH 
  
 Analizy  czynników chroniących oraz czynników ryzyka dokonano na podstawie: 

 wyników uzyskanych w diagnozie  głównej oraz diagnozie  uzupełniającej  

  konsultacji z nauczycielami  

  analizy aktualnej dokumentacji  pedagogiczno – psychologicznej.   

  

Diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników 
chroniących oraz czynników  ryzyka. 

 
W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-profilaktycznych 

szkoły, ważne jest zidentyfikowanie występujących w środowisku szkolnym czynników 

ryzyka i czynników chroniących, wpływających na zdrowie fizyczne, psychiczne, 

bezpieczeństwo i funkcjonowanie społeczne ucznia.  

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące                   

i czynniki ryzyka. 

 

Czynniki chroniące: 
 pozytywny klimat środowiska szkolnego,  

 budowanie i eksponowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie  

i tworzenie jej tradycji – Patron Szkoły 

 przekazywanie wartości t. j. patriotyzm, szacunek dla tradycji, odpowiedzialność 

 i poszanowanie godności ludzkiej 

 dobre warunki do nauki – wyposażenie pracowni przedmiotowych 

 dobrze wyposażona biblioteka szkolna 

  poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności szkolnej,  

  poczucie bezpieczeństwa w szkole i odpowiedzialności za zachowanie swoje                      

i innych,  

 nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatii, wrażliwości na potrzeby 

innych (pomoc uczniom niepełnosprawnym). 

  podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania 

na rzecz klasy i szkoły, 
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  zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, 

braku kultury osobistej, nieposzanowania mienia własnego i szkoły,  

 okazja do przeżycia i osiągania sukcesu, rozpoznawania i rozwijania własnych 

talentów i zdolności,  

 zaufanie ze strony uczniów do dyrekcji, nauczycieli, pedagogów, 

 podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy                                

z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie 

(warsztaty, pogadanki).  

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna – praca z uczniem zdolnym, z trudnościami 

edukacyjnymi, wspieranie uczniów niepełnosprawnych, uczniów  wymagających 

pomocy  i wsparcia materialnego  

  pomoc i ukierunkowanie przez doradcę zawodowego w wyborze ścieżki edukacyjnej 

 i zaplanowaniu kariery zawodowej uczniów 

 zajęcia wychowania fizycznego jak również wszelkie uroczystości szkolne odbywają 

się  w nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej 

 szkoła dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych 

 podejmowanie działań profilaktycznych 

 szkoła jest otwarta na kontakty i współpracę ze środowiskiem lokalnym i różnymi 

instytucjami 

 zajęcia profilaktyczne prowadzone w szkole w ramach profilaktyki  uzależnień, 

zdrowia psychicznego dostosowane do potrzeb uczniów (prelekcje z przedstawicielami 

KPP, warsztaty psychologiczno- pedagogiczne, współpraca z Stacją Sanitarno 

Epidemoiologiczną) 

 prowadzenie zajęć, pogadanek w czasie lekcji zastępczych, konsultacji 

indywidualnych, w  zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie                   

z emocjami,  doskonalenie technik asertywnych, 

 Szkoła reaguje przeprowadzając (pogadanki z uczniami, rozmowy dyscyplinujące, 

informowanie rodziców, ustalenie działań wychowawczo – pedagogicznych wobec 

ucznia  przekazanie informacji do rodziców, wychowawców) na niepokojące sygnały  

dotyczące ryzykownych zachowań uczniów,  

 obecność pielęgniarki szkolnej  
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Czynniki ryzyka: 

 
 pojawiająca się przemoc słowna wśród uczniów,  

  trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem,  

  nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności                               

z komunikacją,  

 negatywny wpływ grupy rówieśniczej (presja rówieśnicza) i środków multimedialnych 

(Internetu, gier komputerowych), cyberprzemoc w sieci,  

 niepowodzenia szkolne,  

 uwarunkowania osobowościowe: niska motywacja do osiągnięć, buntowniczość, 

deficyt uwagi, nadpobudliwość 

 trudności w nauce wynikające z niewłaściwej organizacji czasu i niskiej motywacji do 

nauki 

 niska frekwencja rodziców na zebraniach szkolnych 

 zaburzone relacje w rodzinie 

 niepowodzenia szkolne często wynikające z oczekiwań rodziców nieadekwatnych do 

możliwości i umiejętności ucznia, krytyka ze strony rodziców 

 zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu – stalking, 

cyberprzemoc, gry     i świat wirtualny 

 używki: alkohol, papierosy, napoje energetyzujące,  

 niewłaściwe odżywianie, 

 trudna sytuacja materialna i społeczna rodzin, 

 niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych                  

i zachowań ryzykownych występujących wśród dzieci i młodzieży,  

  zagrożenie zdrowia związane z pandemią Covid-19. 

 

Z przeprowadzonej diagnozy wysunięto następujące wnioski, które posłużą do podjęcia 

określonych działań wychowawczo profilaktycznych w szkole.  

 

Wnioski wypływające z diagnozy: 
 

 wzmacniać łączność rodziców ze szkołą, angażować w życie klasy i szkoły, 

współpracować w procesie edukacji i wychowania,  
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 dbać o pozytywne relacje na linii nauczyciel - rodzic,  

 prezentować wolę zrozumienia i współdziałania dla dobra ucznia,  

  informować rodziców o postępach uczniów w nauce oraz sukcesach i dokonaniach 

(zebrania klasowe, spotkania indywidualne z nauczycielem, wychowawcą, 

pedagogiem, kontakt poprzez dziennik Librus), 

 zapobiegać przemocy słownej wśród uczniów, 

  wdrażać uczniów do przestrzegania i respektowania zasad i norm obowiązujących                    

w szkole,  

 kształtować wśród uczniów postawy prospołeczne, szacunku i tolerancji dla innych,                    

a także koleżeństwa i przyjaźni,  

  uatrakcyjnić ofertę zajęć dodatkowych w szkole z naciskiem na zajęcia rozwijające 

pasje i zainteresowania uczniów,  

 wspierać uczniów z problemami w nauce i niepowodzeniami szkolnymi,  

 prowadzić zajęcia i wspierać uczniów z trudnościami emocjonalno-społecznymi,  

 pracować nad integracją zespołów klasowych, uczyć empatii, szacunku oraz tolerancji 

dla innych, kształtować właściwe relacje interpersonalne w tym umiejętność 

współpracy,  

  promować i zachęcać uczniów do aktywności fizycznej i aktywnego sposobu 

spędzania czasu wolnego oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się, stylu 

życia. 

Czynniki ryzyka dotyczące małej grupy uczniów naszej szkoły: 

  Przemoc w sieci(wulgaryzmy stosowane względem mojej osoby) 

 Rozsyłanie treści prywatnych 

 trudności szkolne  

 niska motywacja do nauki,   

 niska samoocena, brak wiary w swoje możliwości  

 zachowania buntownicze  

 niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych  

 

     Czynniki ryzyka dotyczące małej grupy rodziców:   

  brak rozmów w domu na płaszczyźnie rodzic - dziecko uświadamiających 

szkodliwość zażywania substancji uzależniających. 
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REKOMENDACJE  DO DALSZEJ PRACY: 

 
 Kontynuować współpracę z przedstawicielami KPP, Poradnią Psychologiczno             

-  psychologiczną (spotkania profilaktyczne, warsztaty z uczniami).   

 Kontynuować prowadzenie  zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na negatywne skutki zażywania substancji psychoaktywnych, 

psychotropowych, zastępczych, narkotyków, dopalaczy, palenia papierosów, itp. 

(Tablice informacyjne, plakaty informacyjne, artykuły do strony internetowej 

szkoły). 

 Wzmocnić współpracę z przedstawicielami Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 

(pozyskiwać bieżące informacje dotyczące zagrożeń – Covid – 19) 

 Na bieżąco pozyskiwać informacje dotyczące potrzeb i zainteresowań uczniów. 

 

IV. Misja, wizja szkoły, model absolwenta, tradycje szkolne 

 

Misja szkoły 

Najważniejszym zadaniem szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej  

w Białobrzegach jest : 

Przygotowanie ucznia do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez 

kształtowanie w nim postawy patriotyzmu i poszanowania drugiego człowieka. 

Cel ten realizujemy poprzez przekazywanie wiedzy o świecie, wpajanie prawdziwych 

wartości i kształtowanie postaw, dzięki którym młody człowiek zrozumie świat, nie zgubi 

wartości; w różnych sytuacjach życiowych zachowa godność własną i uszanuje godność 

innych ludzi.  

 

Wizja szkoły 

Jako społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej  

w Białobrzegach jednoczymy się wokół wspólnych wartości, z których najważniejsze  

to – umieszczone na sztandarze szkoły zawołanie żołnierzy Armii Krajowej  

BÓG - HONOR - OJCZYZNA. 
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Zgodne współdziałanie nauczycieli, uczniów i rodziców w organizowaniu życia 

szkoły i w wychowywaniu owocuje przyjazną atmosferą, co z kolei sprzyja intelektualnemu, 

fizycznemu, społecznemu rozwojowi uczniów.  

 

Nauczyciele w naszej szkole to nie tylko pedagodzy kompetentni w swoich 

dziedzinach, umiejętnie przekazujący wiedzę, ale także ludzie cieszący się autorytetem  

i wychowujący młodzież wszechstronnie dojrzałą do pełnienia ról społecznych w swoim  

w życiu. 

W działaniach wychowawczych i profilaktycznych szkoła współpracuje z licznymi 

instytucjami w środowisku lokalnym, m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejsko-

Gminnym Ośrodkiem Kultury, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie, Białobrzeskim Oddziałem Caritas i PCK. 

 

Proces nauczania i wychowania nie dotyczy tylko zajęć lekcyjnych. Obejmuje on 

przygotowanie i organizację uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, udział w akcjach 

charytatywnych (i innych – służących dobru wspólnemu), udział w konkursach 

przedmiotowych, wyjazdy i wycieczki edukacyjne.  

 

Model absolwenta 

Dążeniem szkoły jest, aby absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej  

w Białobrzegach: 

 kierował się w życiu ideałami wynikającymi z zawołania Żołnierzy Armii Krajowej    

„Bóg, Honor, Ojczyzna” 

 szanował godność swoją i innych osób 

 znał historię i kulturę własnego narodu 

 angażował się w życie Małej i Wielkiej Ojczyzny 

 w życiu rodzinnym i zawodowym korzystał z wiedzy i umiejętności, które nabył 

podczas nauki w naszej szkole 

 był obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do 

pełnienia swojej roli w społeczeństwie 

 posiadał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmował odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych 

 był uczciwym człowiekiem 
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Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach jest 

przygotowany do zadań społecznych dzięki wpojonym  wartościom moralnym, dysponuje 

wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi mu ukierunkować się na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie.  

 

Tradycje szkolne 

Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej ma własny Sztandar, Patrona oraz logo 

szkoły. Od 1998 roku Patronem Szkoły jest Armia Krajowa.  

szkolna jednoczy się wokół historii, ideałów i symboli związanych z Armią Krajową. 

Ważną rolę patriotyczną pełni Szkolna Izba Pamięci, a także tablica pamiątkowa poświęcona 

Żołnierzom Armii Krajowej, Nauczycielom i Organizatorom Tajnego Nauczania na terenie 

Białobrzegów. 

Ceremoniał szkolny to sposób przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych 

 z udziałem Sztandaru szkoły, jak również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie 

uroczystości szkolnych. Jest ważnym elementem programu wychowawczo-profilaktycznego, 

ponieważ nawiązuje do tradycji szkoły, a także kształtuje w uczniach postawy patriotyczne 

oraz uczy szacunku do symboli narodowych. 

 Na ceremoniał szkoły składają się: 

 uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 

 uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych 

 pożegnanie absolwentów 

 uroczystość zakończenia roku szkolnego 

 coroczne obchody Święta Szkoły w Dniu Podziemnego Państwa Polskiego 

 

 

Szkoła posiada własny Sztandar. Awers Sztandaru przedstawia: Godło Państwowe  

w kolorze srebrnym na biało-czerwonym tle i napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.               

Rewers Sztandaru zawiera Symbol Polski Walczącej z napisem: Liceum Ogólnokształcące 

im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Poczet sztandarowy reprezentuje szkołę i uczestniczy 

 w uroczystościach  o charakterze patriotycznym.  
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Poczet Sztandarowym bierze udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych 

przez władze samorządowe, w uroczystościach religijnych, mszach świętych, uroczystościach 

pogrzebowych i innych. 

 Do tradycji szkoły należy udział w uroczystościach i świętach szkolnych 

Honorowych Gości – przedstawicieli władz miasta, członków Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej oraz emerytowanych nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

 

V. Zadania wychowawcze w szkole 
 

Dyrekcja szkoły  

• monitoruje pracę wychowawców klas, nauczycieli, doradcy zawodowego i pedagoga 

szkolnego 

• diagnozuje oczekiwania rodziców wobec szkoły 

• współpracuje z radą rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów 

• koordynuje realizację programu 

• ogranicza czynniki ryzyka, wzmacniając jednocześnie czynniki chroniące młodzież – 

organizowanie dyżurów międzylekcyjnych na terenie szkoły, zorganizowanie monitoringu 

wizyjnego 

• zapewnia bezpieczeństwo, przyjazny klimat i przeciwdziała wszelkim negatywnym 

zjawiskom w szkole  

 na bieżąco współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz 

stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

 

Nauczyciele  

• diagnozują sytuację wychowawczą w szkole 

• inspirują działania innowacyjne i koncepcje programów wychowawczych, wspierają kulturę 

wychowawczą szkoły 

• prognozują potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych 
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• współpracują z wychowawcami klas, doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym  

w zakresie realizacji zadań wychowawczych 

• informują wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego o postępach uczniów w nauce  

i zachowaniu 

• uczestniczą w imprezach organizowanych przez klasę w celu bliższego poznania uczniów 

• wspierają pracę uczniów uzdolnionych oraz udzielają pomocy uczniom słabym  

• udzielają konsultacji uczniom i rodzicom 

• przekształcają szkołę w środowisko otwarte na innowacje i poszukujące nowych rozwiązań 

• uczestniczą w szkoleniach i kursach doskonalących, warsztatach, seminariach  

lub konferencjach 

Wychowawcy klas  

• zobowiązani do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących 

nauczycieli, a także pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego o trudnych przypadkach  

w tym zakresie 

• opracowują w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły klasowy plan pracy wychowawcy 

• działają na rzecz zespołu klasowego 

• uczestniczą we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie pracy 

wychowawcy 

• kierują klasowymi wycieczkami wyjazdowymi 

• czuwają nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, są w stałym osobistym kontakcie  

z rodzicami 

• informują pedagoga szkolnego o wszystkich zajściach i incydentach z udziałem uczniów 

• dzielą się z pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym spostrzeżeniami i uwagami  

o kłopotach i problemach uczniów 

• dążą do rozwiązywania problemów klasowych, stosują metodę szkolnej interwencji 

profilaktycznej 

• prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów 
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• diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów 

• udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb 

• organizują i prowadzą zebrania klasowe oraz dokumentację klasową 

• mają obowiązek zapoznawania rodziców, podczas pierwszego spotkania, z obowiązującymi 

w szkole przepisami zawartymi m. in. w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczo- 

Profilaktycznym 

• prowadzą lekcje wychowawcze poświęcone na realizację ciekawych programów mających 

na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia 

• współpracują z pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów 

wychowawczych, materialnych, osobowościowych i zdrowotnych uczniów 

• wspierają funkcję wychowawczą rodzin 

 podejmują na lekcjach wychowawczych tematykę związaną z zasadami 

bezpieczeństwa oraz zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 

 prowadzą działania w zakresie profilaktyki opartej na przestrzeganiu właściwych 

zasad higieny 

 

Pedagog szkolny  

• współpracuje z samorządem uczniowskim, radą pedagogiczną, doradcą zawodowym, 

rodzicami i dyrekcją szkoły w rozwiązywaniu spraw konfliktowych pomiędzy uczniami  

i nauczycielami 

•diagnozuje oczekiwania uczniów wobec szkoły 

•organizuje prelekcje z udziałem specjalistów w zakresie problemów zgłaszanych przez 

uczniów i nauczycieli  

• koordynuje akcje i programy zdrowotne, wychowawcze i informacyjne 

• wspiera uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań 

•współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami sądowymi  

i specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów uczniów 
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• wspiera rozwijanie aktywności wolontariackiej 

• integruje społeczność szkolną 

• prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów 

•diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów 

• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb  

• podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

 i młodzieży  

• minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów  

• inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych  

• pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów  

• wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

 w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 prowadzi działania wychowawczo-profilaktyczne związane z zagrożeniem 

COVID-19  

 otacza opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenia występowania 

reakcji stresowych, lękowych w związku z pandemią COVID-19 

 

 
Doradca zawodowy 

• systematyczne diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

 • gromadzi, aktualizacja i udostępniania informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla 

danego poziomu kształcenia 
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 •  prowadzi zajęcia związane z wyborem  kierunku kształcenia oraz planowaniem 

kształceniai kariery zawodowej 

 •  koordynuje działalności informacyjno-doradczą prowadzonej przez placówkę 

 •  współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 • wspieranie nauczycieli, wychowawców klas  w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

• wspiera uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną oraz ich rodziców  

w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych 

• wspiera rozwijanie aktywności wolontariackiej 

 

Rada Rodziców  

• analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania 

• opiniuje plany pracy szkoły – w tym Program Wychowawczo- Profilaktyczny oraz Szkolny 

zestaw programów nauczania 

• współpracuje z radą pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, doradcą zawodowym, dyrekcją 

szkoły oraz samorządem uczniowskim 

 

Rodzice  

• współtworzą plany pracy szkoły – w tym Program Wychowawczo- Profilaktyczny, poznają 

Szkolny zestaw programów nauczania oraz organizację procesu nauczania 

• posiadają prawo udziału w tworzeniu dokumentów klasy i szkoły 

• uczestniczą w cyklicznych spotkaniach z wychowawcami klas 

• uczestniczą w indywidualnych konsultacjach z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym 

oraz nauczycielami w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów 

 w nauce swojego dziecka i/lub ewentualnych przyczyn trudności w szkole oraz wspólnym 

rozwiązaniu takich problemów 

• biorą udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez 

szkołę 
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• uczciwie i rzetelnie informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka (jeżeli jest to 

istotnew procesie nauczania) oraz o przyczynach jego nieobecności na zajęciach szkolnych 

 

Samorząd Uczniowski  

• współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, doradcą 

zawodowym i rodzicami 

• uczestniczy w opiniowaniu Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 

• współdecyduje o życiu i pracy szkoły 

• broni praw i godności uczniów, pomaga rozwiązywać ich problemy 

• organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne 

• inicjuje i przeprowadza akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących 
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VI. Warunki realizacji pracy wychowawczej 

Do podjęcia pracy wychowawczej niezbędne są pewne warunki, jakie musi spełniać szkoła 

jako środowisko wychowawcze i nauczyciele jako wychowawcy. Wśród nich uważamy za 

istotne:                                                                                                                       

Odpowiednio zdiagnozowane i zaspokojone potrzeby uczniów.                                                                               

Za szczególnie ważne uznajemy potrzeby:  

• bezpieczeństwa ( zaspokojenie którego decyduje również o poczuciu własnej wartości, 

godności i integralności) 

• kontaktu ( tworzenia więzi, autentycznych relacji i spotkań z ludźmi, rozumienia innych 

 i bycia rozumianym) 

• przewodnictwa 

• aktywności ( intelektualnej i społecznej) 

• wolności, wolnego wyboru 

• autentyczności 

• samoakceptacji 

 

Sposób budowania relacji wychowawczych i oddziaływania na uczniów tak, aby 

sprzyjało to zaspokojeniu tych potrzeb.  

Nauczyciele powinni wchodzić z uczniami w relacje, w których:  

• będą otwarcie i konstruktywnie ujawniać osobiste emocje i postawy oraz modelować 

podobną otwartość u uczniów oraz dążyć do empatii i rozumienia sytuacji uczniów 

• będą dawać uczniom osobistą akceptację, bez względu na stopień zgodności z ich 

postawami i wyborami (jeśli tylko nie przekroczą oni granic czyjegoś bezpieczeństwa) 

 

Postawy i umiejętności nauczycieli.  

Zakładamy, że nauczyciele wychowują głównie przez modelowanie i oddziaływanie 

własnymi postawami i zachowaniami oraz przekonującą prezentacją własnych umiejętności.  

Oznacza to, że:  

• nauczyciele stawiają wymagania i konsekwentnie je egzekwują, dążą do tego, aby 

uczniowie sami wypracowali osobiste motywacje 

• nie wymuszają na uczniach zachowań ani postaw 
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• są gotowi wspierać uczniów w kłopotach osobistych 

• są gotowi poświęcać uczniom swój czas i uwagę 

• w kontakcie z uczniami traktują ich podmiotowo, nie manipulują, nie realizują osobistych 

potrzeb 

• są asertywni, tzn. potrafią otwarcie wyrażać wobec uczniów swoje emocje, określać cele, 

stawiać im granice bez agresji i urażania 

• ujawniają konflikty, są gotowi je rozwiązywać  

 

Wymienione założenia stanowią standard przygotowania kadry nauczycielskiej. 

Dochodzimy do niego, pracując nad osobistymi umiejętnościami na odpowiednio 

zaplanowanych szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.  

Praca zespołu nauczycielskiego LO im. AK w Białobrzegach polega na spotkaniach 

poświęconych w zależności od potrzeb:  

• bieżącemu planowaniu i wymianie informacji 

• diagnozowaniu i analizie pracy wychowawczej wobec poszczególnych uczniów i klas 

• warsztatom szkoleniowym o tematyce ustalanej na bieżąco, zgodnie z pojawiającymi się 

potrzebami 

• ewaluacji realizacji poszczególnych działań szkoły dokonywanej przez powołany zespół 

 

Współpraca z rodzicami  

Rodzice będą uzyskiwać aktualne informacje, a w szczególności:  

 

• pełne i wiarygodne informacje o programie wychowawczym, stylu pracy i potrzebach 

szkoły;  

• informacje o możliwościach aktywnego udziału w życiu szkoły.  

 

            Potrzeby rodziców w sprawach wychowawczych i ich oczekiwania wobec szkoły są 

rozpoznawane i przeanalizowane. W wymagających tego przypadkach szkoła organizuje 

formy wsparcia dla rodziców deklarujących chęć pracy nad problemami wychowawczymi 
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oraz stwarza możliwość współpracy w obszarze rozwiązywania problemów dotyczących 

społeczności klasowej.  

 

 

W wyniku kontaktów indywidualnych rodziców z nauczycielami:  

• zostaną określone możliwości współpracy pomiędzy rodzicami, uczniami, wychowawcą        

i społecznością szkolna 

Rodzice uzyskają możliwie pełną informację dotyczącą:  

• funkcjonowania ucznia w szkole, w grupie rówieśniczej, w kontakcie z dorosłymi  

• pracy i wyników ucznia 

• problemów ucznia i możliwości ich rozwiązania 

Nauczyciele uzyskają informacje na temat ważnych dla rozwoju ucznia uwarunkowań 

jego życia rodzinnego i inne – niezbędne dla zrozumienia sytuacji ucznia. W wymagających 

tego przypadkach celem współdziałania szkoły z rodzicami jest nawiązanie ścisłej współpracy 

 i koordynacji oddziaływań wychowawczych, włącznie ze wspólnym planowaniem pomocy 

dla całego systemu rodzinnego.  

Dla zrealizowania wyżej wymienionych celów we wrześniu nauczyciel 

rozpoczynający pracę wychowawcza z klasą odbywa spotkanie organizacyjne z rodzicami 

swojej klasy, na którym prezentuje szkołę, jej Statut, Program Wychowawczo- Profilaktyczny 

i inne dokumenty oraz wypracowuje kontakt, celem dalszej realizacji współpracy.  
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W programie wychowawczo-profilaktycznym uwzględniono wnioski z diagnozy 

czynników ryzyka i czynników chroniących, obserwacji zachowań uczniów, rozmów             

z rodzicami, uczniami, nauczycielami, wychowawcami, wnioski z przeprowadzonych 

badań ankietowych oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa                         

w roku szkolnym 2020/2021: 

 

1.Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

wszystkim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych                             

i  edukacyjnych. 

3. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość.  

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

4. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw                         

i respektowanie norm społecznych. 

 

Realizowany program wychowawczo-profilaktyczny będzie obejmował działania 

wychowawcze i profilaktyczne w których zamieszczono obszary problemowe, ich cele                      

i sposoby realizacji.  
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VII. Cele główne oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych 

 

Sfera 

oddziaływań 

Cele wychowawcze i profilaktyczne 

S
fe

ra
 in

te
le

k
tu

al
n

a 

 Tworzenie i zapewnienie warunków do nauki w poczuciu bezpieczeństwa, 
akceptacji i zrozumienia 

 Kształcenie umiejętności psychicznych uczniów: dojrzałości emocjonalnej, 
kontroli emocji, motywacji i rozwoju procesów poznawczych 

 Podnoszenie jakości kształcenia i dbanie o wysokie efekty pracy dydaktycznej, 
wychowawczej 

 Wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczeń 
zdolny, uczeń z trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawny, niedostosowany 
społecznie, przewlekle chory 

 Rozwój kompetencji informacyjnych 

S
fe

ra
 

fi
zy

cz
n

a  Promowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej zamiłowania do sportu 

 Propagowanie życia wolnego od nałogów i uzależnień 

 Edukacja zdrowotna celem rozwijania dbałości o zdrowie własne i innych ludzi 
oraz tworzenie środowiska sprzyjającemu zdrowiu 

S
fe

ra
 s

p
oł

ec
zn

a 

 

 Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, przygotowanie do 
odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie 

 Zintegrowanie społeczności szkolnej, współpraca z rodzicami, lokalnym 
środowiskiem i instytucjami 

 Kształtowanie orientacji zawodowej i planowanie dalszej drogi edukacji 

 Pomoc socjalna, wsparcie w uzyskaniu stypendiów 

 Kształcenie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych. Wzmacnianie 
poczucia tożsamości narodowej, patriotycznej, przywiązania do historii Małej      
i Wielkiej Ojczyzny 

 Przygotowanie uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego, w tym do 
angażowania się w wolontariat 

 Aktywny udział w życiu kulturalnym 
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VIII.  Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny podlega ewaluacji.  

 w celu dokonania ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego prowadzone 

są wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli badania (ankiety, wywiady, obserwacje, 

analiza dokumentów) 

 zespół wychowawczy (pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele) dokonuje analizy 

przeprowadzonej diagnozy oraz przygotowuje propozycje zmian do programu 

wychowawczo- – profilaktycznego 

 propozycje zmian konsultowane są z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców  

  co roku dokonuje się oceny sytuacji wychowawczej szkoły, która przedstawiana jest 

podczas  Rady Pedagogicznej i walnego zebrania Rady Rodziców  

 wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz oceny sytuacji wychowawczej 

szkoły wykorzystywane są przy tworzeniu programu wychowawczo - 

profilaktycznego na kolejny rok szkolny. 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców                            

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej                    

w Białobrzegach w dniu 11 października 2020r. Uchwałą nr.13/20202021. 

 
 

 

 


