
 
 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny dla Szkoły Branżowej I Stopnia 

Specjalnej nr 3 w Krasnymstawie obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018 

Modyfikacja  - wrzesień 2020 

 

 

Podstawa prawna 
 
 

✓ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59); 
 
✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym  

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego  

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 

dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r., poz. 356). 



Sylwetka absolwenta szkoły branżowej. 

 

− Jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej. 

− Prowadzi zdrowy styl życia. 

− Jest otwarty, rozumie potrzeby drugiego człowieka. 

− Potrafi pracować w zespole. 

− Jest gotowy do pełnienia różnych ról społecznych.  
− W życiu kieruje się następującymi wartościami: rodzina, szacunek, odpowiedzialność, niezależność. 

 
 

 

Cele ogólne i szczegółowe: 
 

 

1. Rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej; 
 

1) sporządza dokumenty aplikacyjne do pracy 
 

2) zna instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, 
 

3) wykorzystuje kompetencje informatyczne w praktyce, 
 

4) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w celu autoprezentacji. 
 

2. Doskonalenie nawyków związanych ze zdrowym stylem życia; 
 

5) przeciwstawia się patologiom społecznym, 
 

6) rozsądnie korzysta ze zdobyczy cywilizacji, 
 

7) zna i stosuje się do zasad bhp i ogólnie przyjętych norm bezpieczeństwa, 
 

8) zna i wybiera zdrowe produkty spożywcze i potrafi przygotować pełnowartościowy posiłek. 
 

3. Wdrażanie do pełnienia różnych ról społecznych; 



9) docenia wartość rodziny, włącza się w rozwiązywanie jej problemów 
 

10) realizuje się w życiu osobistym w różnych rolach społecznych (m.in mąż – żona, ojciec – matka, rodzic 
– dziecko) 

 
11) potrafi pełnić rolę pracownika i współpracować w zespole 

 
12) wypełnia obowiązki obywatelskie 

 

12a) przestrzega ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych 
 

4. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
 

13) posiada umiejętności ochrony siebie, swojej intymności oraz poszanowania intymności innych osób, 
 

14) jest asertywny, 
 

15) radzi sobie w sposób społecznie akceptowany z lękiem, niepokojem, stresem, 
 

16) potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe, wie, do kogo może się zwrócić w trudnej sytuacji. 
 

5. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do tradycji; 
 

17) zna tradycje i obyczaje lokalne i narodowe 
 

18) rozumie zasady demokracji, 
 

19) odnosi się z szacunkiem i godnością do wszystkich osób, niezależnie od przynależności narodowej, 
kulturowej, politycznej i religijnej 



I.  Zdrowie - edukacja zdrowotna 

 

Zadanie Działanie Realizacja Klasa Termin Odpowiedzialni Do kogo 

   celu  realizacji  skierowane 

       działania 

       ( uczniowie, 

       rodzice, 

       nauczyciele) 

Utrwalanie 1. 
zajęcia 
praktyczne      

wiedzy na temat 2. 

zajęcia 

warsztatowe    -nauczyciele  

zdrowego 3. 

filmy 

edukacyjne    - wychowawcy - uczniowie 

odżywiania. 4. spotkanie ze 8 I-III SB cały rok  - rodzice 

  specjalistą   szkolny   

 5. 

konkursy 

tematyczne      

        

 1. Spotkanie      

Uświadomienie  z pielęgniarką      

skali zagrożeń 2. pogadanki      

wynikających 3. projekcja filmu,    -nauczyciele - uczniowie 

z używania  prezentacje 5 I-III SB cały rok - wychowawcy - rodzice 

środków 4. spotkanie   szkolny   

psychoaktywnych  z terapeutą ds.      

i odurzających.  uzależnień      

 5. spotkanie      

  z policjantem      
        

Promowanie 1.pogadanki 

2.zajęcia warsztatowe 
3.zajęcia ruchowe 

     

zachowań 8 I-III SB cały rok -nauczyciele - uczniowie 

prozdrowotnych.   szkolny - wychowawcy - rodzice 



 4.przygotowanie do 

zawodów sportowych 

1.pogadanki 

2.spotkaniaz pielęgniarką 

szkolną 

3. godziny wychowawcze 

 

     

      
- Zapoznanie uczniów 

z procedurami 

zachowania 

bezpieczeństwa 

podczas zapobiegania, 

przeciwdziałania i 

zwalczania COVID-

19, -zapoznanie 

uczniów z zasadami 

zachowania 

bezpieczeństwa w 

szkole, miejscach 

publicznych, środkach 

transportu 

publicznego 
      



 

 

II. Kultura, wartości, normy zachowań 
 
 
 

Zadanie Działanie ( jak robimy?) Realizacja celu Klasa Termin Odpowiedzialni Do kogo 

( co robimy?)   ( numer celu  realizacji  skierowane 
   szczegółowego)    działania 

       ( uczniowie, 

       rodzice, 

       nauczyciele) 

 1. Udział 12,17 I-III SB cały rok szkolny Nauczyciele, Uczniowie, 

Upowszechniani  w uroczystościach    wychowawcy rodzice 

e obyczajowości  szkolnych (apele,      

i obrzędowości  akademie)      

szkolnej oraz 2. Udział w poczcie      

lokalnej  sztandarowym      

 3. Udział w wyborach      

  samorządu      

  uczniowskiego      

 4. Przygotowywanie      

  tradycyjnych potraw i      

  udział w lokalnych      

  imprezach      

  propagujących lokalne      

  tradycje      

 5.  Udział w konkursach na      

  ozdoby świąteczne      
        

Wdrażanie 1. Czynny udział 17 I-III SB cały rok Nauczyciele, Uczniowie, 

do postawy  w organizacji,   szkolny– wg. wychowawcy rodzice 

szacunku  uczestnictwo   kalendarza   

i poczucia dumy  w uroczystościach   imprez   



z symboli  rocznicowych      

narodowych  i państwowych      

 2. Godziny wychowawcze      

 3. Odwiedzanie miejsc      

  pamięci narodowej      

Przygotowanie 1. Godziny 18 I-III SB cały rok, w Nauczyciele, Uczniowie 

do życia w  wychowawcze, lekcje –   zależności od wychowawcy  

demokratycznym  wyjścia do instytucji i   terminu   

społeczeństwie  urzędów   wyborów   

 2. Lekcje WOS      

 3. Udział w wyborach      

  samorządowych,      

  prezydenckich,      

  parlamentarnych      

Wdrażanie 1. Godziny wychowawcze 12a I-III SB cały rok nauczyciele uczniowie 

do przestrzegania 2. Lekcje WOS    wychowawcy  

założeń      pedagog  

przepisów      psycholog  

o ochronie        

danych        

osobowych        

(RODO)        

Kształtowanie 1. Działalność 19 I-III SB cały rok szkolny Nauczyciele, Uczniowie 

postaw tolerancji  w szkolnym kole    wychowawcy,  

i otwartości,  wolontariatu.    psycholog,  

zapobieganie 2. Udział w akcjach    pedagog  

dyskryminacji  charytatywnych      

wśród uczniów 3. Godziny wychowawcze      

 4. Zajęcia warsztatowe na      

  temat tolerancji      

  i dyskryminacji      

        



Wdrażanie 1. Udział w wystawach, 17, 19 I-III SB cały rok szkolny Nauczyciele, uczniowie 

do aktywnego  spektaklach teatralnych,    wychowawcy  

uczestnictwa  seansach filmowych    internatu  

w życiu 2. Uczestnictwo      

kulturalnym  w kołach zainteresowań      

 3. Uczestnictwo      

  imprezach, zajęciach      

  organizowanych przez      

  KDK, MDK      
 
 
 
 
 
 

 

III. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych i problemowych  

 Zadanie  Działanie ( jak robimy?)  Realizacja celu  Klasa  Termin  Odpowiedzialni  Do kogo  
 

( co robimy?) 
    

(numer celu 
   

realizacji 
   

skierowane 
 

            

      szczegółowego)        działania  

              ( uczniowie,  

              rodzice,  

              nauczyciele)  

   1. pogadanki            

 Uświadomienie  2. spotkanie z policjantem            

 skutków  3. projekcje filmów            

 stosowania   charakterze        - nauczyciele    

 przemocy   profilaktycznym 5  I-III SB    - wychowawcy  uczniowie  

 i agresji.  4. zajęcia warsztatowe      cały rok  - pedagog    

    (drama, superwizja)      szkolny  - psycholog    

                



Kształtowanie        

umiejętności 1. zajęcia informatyczne      

bezpiecznego 2. koło zainteresowań      

korzystania 3. pogadanki   cały rok - nauczyciele uczniowie 

ze zdobyczy 4. filmy instruktażowe 6 I-III SB szkolny - wychowawcy  

cywilizacji 5. zajęcia pokazowe      

(technologie        

informacyjne).        

Wskazywanie        

sposobów 1. Trening Zastępowania    - nauczyciele  

radzenia sobie  Agresji ART.    - wychowawcy uczniowie 

w sytuacjach 2. zajęcia dramowe 16 I-III SB cały rok - pedagog  

konfliktowych. 3. pogadanki   szkolny - psycholog  
        

Ukazywanie        

skutków 1. pogadanki      

podejmowania 2. projekcja filmu      

przedwczesnej  charakterze 13 I-III SB cały rok  uczniowie 

inicjacji  profilaktycznym   szkolny - nauczyciele  

seksualnej oraz 3. spotkanie    - wychowawcy  

niewłaściwych z pielęgniarką oraz specjalistą    - pedagog  

zachowań      - psycholog  

o podłożu        

seksualnym.        

Utrwalanie zasad 1. pogadanki      

ruchu drogowego 2. spotkanie z policjantem      

oraz  BHP  oraz specjalistą BHP 
7 I-III SB cały rok - nauczyciele uczniowie  3. konkurs wiedzy 

  o ruchu drogowym   szkolny - wychowawcy  
 (przygotowanie do konkursu)      

 4. zajęcia warsztatowe      



IV. Relacje – kształtowanie postaw społecznych  

Zadanie Działanie ( jak robimy?) Realizacja celu Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 
(co robimy?)   ( numer celu    skierowane 

   szczegółowego)    działania 

       ( uczniowie, 

       rodzice, 

       nauczyciele) 

Przygotowanie do 1. Udział w konkursach 11 I-III SB cały rok szkolny nauczyciele uczniowie 
wykonywania  kulinarnych    praktycznej nauki  

pracy zawodowej      zawodu  

 2. Udział w praktykach 11 I-III SB cały rok szkolny nauczyciele uczniowie 

  zawodowych    praktycznej nauki  

      zawodu  

        

 3. Przygotowanie 11 I-III SB w zależności od nauczyciele uczniowie 

  poczęstunku na święta,   potrzeb praktycznej nauki  

  imprezy szkolne    zawodu  

 4. Pisanie dokumentów 1 I-III SB według programu nauczyciel języka uczniowie 

  aplikacyjnych   nauczania polskiego,  

  (sporządzanie CV, listu    wychowawca  

  motywacyjnego)    klasy, doradca  

      zawodowy  

 5. Spotkanie 2 I-III SB według programu doradca uczniowie 

  z pracownikiem Urzędu   doradztwa zawodowy,  

  Pracy, doradcą   zawodowego wychowawca  

  zawodowym    klasy  

 6. Udział w lekcjach 3 I-III SB cały rok szkolny nauczyciel uczniowie 

  informatyki    informatyki  
        

 7. Wizyty 11 I-III SB według programu doradca uczniowie 

  w zakładach pracy   doradztwa zawodowy,  

     zawodowego wychowawca  

      klasy  



Nauka radzenia 1. Trening Umiejętności 13,14,15,16 I-III SB cały rok szkolny pedagog, uczniowie 

sobie z emocjami  Społecznych    psycholog  

 2. Udział w akcji „Super 15,16 I-III SB cały rok szkolny wychowawcy uczniowie 

  kumpel”      

        

 3. Warsztaty 13-16 I-III SB w zależności od psycholog, uczniowie 

  z psychologiem,   potrzeb pedagog  

  pedagogiem      

        

 4. Godzina 13-16 I-III SB według wychowawcy, uczniowie 

  wychowawcza, WDŻ   programów nauczyciel WDŻ  

     przedmiotowych   

        

 5. Warsztaty 15-16 I-III SB w zależności od pedagog, uczniowie 

  z elementami arteterapii   potrzeb psycholog  
        

 6. Spektakl profilaktyczny 13-16 I-III SB raz w roku wychowawcy, uczniowie 

     szkolnym pedagog,  

      psycholog  
        

Przygotowanie 1. Lekcje WDŻ 9 I-III SB cały rok szkolny nauczyciel WDŻ uczniowie 

do prawidłowego        

funkcjonowania        

w rodzinie        
        

 2. Pogadanki grupowe 9 I-III SB cały rok szkolny wychowawcy, uczniowie 

  i indywidualne    pedagog,  

      psycholog  
        



 3. Spotkanie 9 I-III SB cały rok szkolny psycholog, uczniowie 

  z pracownikiem    pedagog  

  poradni rodzinnej      
        

 4. Spotkania klasowe 9 I-III SB cały rok szkolny wychowawcy uczniowie, 

  integracyjne uczniowie-    klas rodzice, 

  rodzice-nauczyciele     nauczyciele 
        

 5. Godzina wychowawcza 9 I-III SB cały rok szkolny wychowawcy uczniowie 
        

Nauka aktywnego 1. Warsztaty 9, 10 I-III SB w zależności od psycholog, uczniowie 

słuchania i  z zakresu komunikacji   potrzeb pedagog  

komunikacji  z psychologiem      

  i pedagogiem      
        

 2. Godzina wychowawcza 10 I SB raz w roku wychowawca uczniowie 

  „umiem porozumiewać   szkolnym   

  się z innymi”      
        

 3. Zajęcia grupowe dot. 11 III SB w zależności od psycholog, uczniowie 

  Komunikacji w miejscu   potrzeb pedagog,  

  pracy    wychowawcy  
        

 4. Warsztaty pt. „Potrafię 11 II SB w zależności od psycholog, uczniowie 

  współpracować   potrzeb pedagog,  

  w zespole”      
        

 5. Warsztaty nt. 4 III SB w zależności od psycholog, uczniowie 

  autoprezentacji   potrzeb pedagog  
        



V. Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
 
 

− będzie przeprowadzana raz do roku (maj, czerwiec)  
− poprzez analizę wpisów tematów w dziennikach lekcyjnych i w kalendarzu imprez 


