
 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

dla Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej nr 3 w Krasnymstawie 

na rok szkolny 2021/2022 

 

Podstawa prawna 

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r poz.1082) 

- 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: 

I. Doskonalenie nawyków związanych ze zdrowym stylem życia; 

1) zna zasady kreowania  zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, 

2)  przeciwstawia się używaniu substancji psychoaktywnych i uzależnieniom, 

3)  przeciwstawia się patologiom społecznym 

4) rozsądnie korzysta ze zdobyczy cywilizacji, 

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



6)  zna i wybiera zdrowe produkty spożywcze i potrafi przygotować pełnowartościowy posiłek 

II. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do tradycji; 

7) zna tradycje i obyczaje lokalne i narodowe 

8)  rozumie zasady demokracji, 

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

III. Rozwijanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej; 

10) sporządza dokumenty aplikacyjne do pracy 

11)zna instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, 

12) wykorzystuje kompetencje informatyczne w praktyce, 

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

IV. Wdrażanie do pełnienia różnych ról społecznych; 

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

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

16) potrafi pełnić rolę pracownika i współpracować w zespole 

17) wypełnia obowiązki obywatelskie 

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

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

       19) jest asertywny, 

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

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

 

Cele Programu Wychowawczo-Profilaktycznego realizowane są w czterech obszarach: 

I. Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

II. Kultura, wartości, normy zachowań. 

III. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych i problemowych. 

IV. Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

 



 I  . Zdrowie - edukacja zdrowotna 

 

Zadanie Działanie Realizacja celu                   Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

skierowane 

działania ( 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele) 

Utrwalanie wiedzy na 

temat zdrowego 

odżywiania. 

 

 

 

 

1. zajęcia praktyczne 

2. zajęcia warsztatowe 

3. filmy edukacyjne 

4. spotkanie ze 

specjalistą 

5. konkursy tematyczne 

 

 

 

 

6 

 

 

 

I-III br 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

-nauczyciele 

- wychowawcy 

 

 

 

 

- uczniowie 

- rodzice 

 

Uświadomienie skali 

zagrożeń 

wynikających 

 z używania środków 

psychoaktywnych 

 i odurzających. 

 

 

 

 

 

 

1. spotkanie z 

pielęgniarką 

2. pogadanki 

3. projekcja filmu, 

prezentacje 

4. spotkanie z terapeutą 

ds. uzależnień 

5. spotkanie z 

policjantem 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

I-III br 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

-nauczyciele 

- wychowawcy 

 

 

 

 

 

- uczniowie 

- rodzice 

Realizowanie wśród 

uczniów oraz ich 

rodziców/ opiekunów 

prawnych programów 

profilaktycznych i 

promocji zdrowia 

psychicznego 

dostosowanych do 

potrzeb 

indywidualnych i 

grupowych oraz 

Wspieranie uczniów ze 

środowisk 

zmarginalizowanych, 

zagrożonych demoralizacją                                

i wykluczeniem społecznym. 

 

-Prowadzenie działań z 

zakresu pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

-Indywidualne rozmowy z 

3 I-IIIbr Cały rok szkolny Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

Uczniowie, 

rodzice/opiekunowie 

prawni 



realizowanych celów 

profilaktycznych, 

rekomendowanych 

przez Krajowy 

Program 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

określonym w 

przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 

ust. 5 ustawy o 

przeciwdziałaniu 

narkomanii 

uczniami na temat właściwych 

postaw wobec 

niebezpiecznych środków. 

 

Zapewnienie uczniowi 

zaufanego miejsca, do którego 

może zgłosić się o pomoc. 

 

Angażowanie uczniów w 

kółka zainteresowań, rozwój 

sprawności fizycznej na 

dodatkowych zajęciach. 

Upowszechnianie programów 

edukacyjnych i szkoleń 

rozwijających kompetencje 

wychowawcze rodziców; 

Realizacja edukacji 

zdrowotnej w szkołach i 

placówkach w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom (Pogadanki, 

lekcje wychowawcze, 

spotkania z pielęgniarką) 

Wdrażanie programów 

profilaktyki uzależnień z 

zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, 

rekomendowanych przez 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej (Realizacja 

programu „Ars, czyli jak dbać 

o miłość” i „Myślę 

pozytywnie”) 

Promowanie 

Zachowań 

prozdrowotnych 

1.pogadanki 

2.zajęcia warsztatowe 

3.zajęcia ruchowe 

1, 6 I-III SB cały rok -nauczyciele - uczniowie 



 

 

 

 

 

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 

4.przygotowanie do 

zawodów sportowych 

1.pogadanki 

2.spotkania z pielęgniarką 

szkolną 

3. godziny wychowawcze 

 

Ochrona społeczności 

szkolnej przed 

zachorowaniem na  

Covid-19 i 

rozprzestrzenianiem 

się epidemii w 

środowisku szkolnym 

Przekazanie informacji 

uczniom o zagrożeniu 

biologicznym SARS-CoV-2, 

drogach rozprzestrzenia się 

wirusa, objawach choroby oraz 

skutków dla zdrowia- 

wykorzystanie pakietów 

edukacyjnych MEiN 

 

Szczegółowe omówienie 

obowiązujących w szkole 

procedur bezpieczeństwa 

 

Przekazanie rodzicom drogą 

elektroniczną lub na 

zebraniach aktualnych 

komunikatów GIS, MEiN                   

z wytycznymi dotyczącymi 

1 I-IIIbr IX, cały rok szkolny 

2021/2022 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

pielęgniarka 

Uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 



postępowań w sytuacji 

zagrożenia pandemią 

 

Ograniczenie dostępu osobom 

z zewnątrz na teren budynku 

szkolnego 

 

Wyposażenie sal lekcyjnych, 

świetlicy, szatni przy salach 

gimnastycznych, pomieszczeń 

wejściowych, stołówki w 

środki dezynfekujące wraz  

z dołączonym komunikatem  

o obowiązku dezynfekcji rąk 

 

Udostępnianie informacji na 

stronie www szkoły oraz na 

drzwiach wejściowych  

o skuteczności szczepień 

profilaktycznych. 

 

Świadczenie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

dzieciom podlegającym 

izolacji, będącym w stresie w 

związku z zachorowaniem 

członków rodziny na Covid-

19, obawy przed zakażeniem 

 

Przeprowadzenie zajęć 

wychowawczych na temat 

ochrony wzroku w pracy                   

z monitorem, ergonomii 

stanowiska nauki, higieny  

w nauce zdalnej. 

 

Wsparcie 

wychowawcze i 

profilaktyczne 

- spotkania z psychologiem, 

pedagogiem dla 

zainteresowanych uczniów i 

6 I-IIIbr VI-XII 2021 Wychowawcy,  

Wychowawcy 

internatu, 

Uczniowie, rodzice 



środowiska szkolnego 

w sytuacji 

kryzysowej 

wywołanej pandemią 

COVID 

rodziców, 

- zajęcia psychoedukacyjne 

prowadzone przez nauczycieli 

i wychowawców, 

- spotkania z pielęgniarką  

dotyczące zdrowia 

psychicznego w czasie 

pandemii  

 

nauczyciele, 

psycholog, pedagog, 

pielęgniarka 

Ochrona uczniów i 

absolwentów przed 

zjawiskiem handlu 

ludźmi 

 -prowadzenie we wszystkich 

oddziałach lekcji 

wychowawczych 

poświęconych tematyce 

zagrożeń i niebezpieczeństw 

związanych z handlem 

ludźmi i nieostrożnym 

podejmowaniem aktywności 

zarobkowej za granicą, 

- projekcję filmów o 

charakterze prewencyjnym, 

- różnego rodzaju zajęcia 

specjalistyczne, dyskusyjne, 

warsztatowe, 

treningowe, 

- inne formy działań 

profilaktycznych np.: akcje 

informacyjno-plakatowe, 

szkolne, gazetki ścienne, 

udostępnianie 

młodzieży materiałów 

informacyjnych, 

- upowszechnianie wśród 

rodziców i nauczycieli wiedzy 

o zagrożeniach 

związanych ze zjawiskiem 

handlu ludźmi. 

3,5 I-III br Cały rok Wszyscy nauczyciele, 

Psycholog, pedagog 

pielęgniarka 

Uczniowie 

Rodzice 

nauczyciele 

 

 



II. Kultura, wartości, normy zachowań 

 

Zadanie ( co 

robimy?) 

Działanie ( jak robimy?) Realizacja celu                  

( numer celu 

szczegółowego) 

Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo skierowane 

działania ( 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele) 

 

Upowszechnianie 

obyczajowości i 

obrzędowości 

szkolnej oraz 

lokalnej 

 

 

 

Udział w uroczystościach 

szkolnych (apele, 

akademie) 

Udział w poczcie 

sztandarowym 

Udział w wyborach 

samorządu 

uczniowskiego 

Przygotowywanie 

tradycyjnych potraw i 

udział w lokalnych 

imprezach 

propagujących lokalne 

tradycje 

Udział w konkursach na 

ozdoby świąteczne 

 

 

7, 17 I-III br cały rok szkolny Nauczyciele, 

wychowawcy 

Uczniowie, rodzice 

 

Wdrażanie do 

postawy szacunku i 

poczucia dumy  

z symboli 

narodowych 

 

 

 

Czynny udział  

w organizacji,  

uczestnictwo  

w uroczystościach 

rocznicowych  

i państwowych 

Godziny wychowawcze 

Odwiedzanie miejsc 

pamięci narodowej 

 

7 I-III br cały rok szkolny– 

wg. kalendarza 

imprez 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Uczniowie, rodzice 

Przygotowanie do 

życia w 

demokratycznym 

społeczeństwie 

1. Godziny 

wychowawcze, lekcje – 

wyjścia do instytucji i 

urzędów 

8 I-III br cały rok, w 

zależności od 

terminu wyborów 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Uczniowie 



 

 

 

 

2. Lekcje WOS 

3. Udział w wyborach 

samorządowych, 

prezydenckich, 

parlamentarnych 

 

 

 

 

Kształtowanie 

postaw tolerancji i 

otwartości, 

zapobieganie 

dyskryminacji wśród 

uczniów 

1. Działalność  

w szkolnym kole 

wolontariatu. 

2. Udział w akcjach 

charytatywnych 

3. Godziny wychowawcze 

4. Zajęcia warsztatowe na 

temat tolerancji  

i dyskryminacji 

9 I-III br cały rok szkolny Nauczyciele, 

wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

Uczniowie 

 

Wdrażanie do 

aktywnego 

uczestnictwa w 

życiu kulturalnym 

 

 

 

 

1. Udział w wystawach, 

spektaklach teatralnych, 

seansach filmowych 

2. Uczestnictwo  

w kołach zainteresowań 

3. Uczestnictwo 

imprezach, zajęciach 

organizowanych przez  

KDK, MDK 

7, 9 I-III br cały rok szkolny Nauczyciele, 

wychowawcy 

internatu 

uczniowie 

 

 

III. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych i problemowych 

Zadanie ( co 

robimy?) 

Działanie ( jak robimy?) Realizacja celu                  

( numer celu 

szczegółowego) 

Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo skierowane 

działania ( 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele) 



 

Uświadomienie 

skutków stosowania 

przemocy i agresji. 

 

 

 

1. pogadanki 

2. spotkanie z policjantem 

3. projekcje filmów 

charakterze 

profilaktycznym 

4. zajęcia warsztatowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

I-III br 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

- pedagog 

- psycholog 

 

 

 

 

uczniowie 

 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

bezpiecznego 

korzystania ze 

zdobyczy cywilizacji 

(technologie 

informacyjne). 

 

 

 

 

 

 

1. zajęcia informatyczne 

2. koło zainteresowań 

3. pogadanki 

4. filmy instruktażowe 

5. zajęcia pokazowe 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

I-III br 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

 

 

 

uczniowie 

Zwiększenie 

poziomu 

bezpieczeństwa w 

szkole 

Prowadzenie monitoringu wizyjnego 

w SOSW oraz analizowanie  nagrań 

z monitoringu w sytuacjach 

kryzysowych zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w statucie SOSW. 

5 I-IIIbr cały rok szkolny  Dyrektor, 

wicedyrektor, 

kierownik, 

Nauczyciele 

Psycholog, pedagog 

 

Uczniowie, 

nauczyciele, 

pracownicy ośrodka 

Wskazywanie 

sposobów  radzenia 

sobie w sytuacjach 

konfliktowych. 

 

 

 

 

 

 

 

1. TUS 

2. zajęcia dramowe 

3. pogadanki 

 

 

 

21 

 

 

 

I-III br 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

- pedagog 

- psycholog 

 

 

uczniowie 



Ukazywanie 

skutków 

podejmowania 

przedwczesnej 

inicjacji seksualnej 

oraz niewłaściwych 

zachowań 

o podłożu 

seksualnym. 

 

 

 

 

 

1. pogadanki 

2. projekcja filmu 

charakterze 

profilaktycznym 

3. spotkanie 

z pielęgniarką oraz 

specjalistą 

 

 

 

18 

 

 

 

I-III br 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

- pedagog 

- psycholog 

 

 

 

uczniowie 

Utrwalanie zasad 

ruchu drogowego 

oraz  BHP 

1. pogadanki 

2. spotkanie z policjantem oraz 

specjalistą BHP 

3. konkurs wiedzy 

               o ruchu drogowym     

(przygotowanie do konkursu) 

4. zajęcia warsztatowe 

 

 

 

5 

 

 

 

I-III br 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

- nauczyciele 

- wychowawcy 

 

 

uczniowie 

 

 

 

 

IV. Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

Zadanie ( co robimy?) Działanie ( jak robimy?) Realizacja celu                  

( numer celu 

szczegółowego) 

Klasa Termin realizacji Odpowiedzialni Do kogo 

skierowane 

działania ( 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele) 

Przygotowanie do 

wykonywania pracy  

zawodowej 

 

1. Udział w konkursach 

kulinarnych 

16 I-III br cały rok szkolny nauczyciele 

praktycznej nauki 

zawodu 

uczniowie 



 

 

 

 

 

 

 

2. Udział w praktykach 

zawodowych 

16 I-III br cały rok szkolny nauczyciele 

praktycznej nauki 

zawodu 

uczniowie 

 

 

 

 

 

3. Przygotowanie poczęstunku 

na święta, imprezy szkolne 

16 I-III br w zależności od 

potrzeb 

 

nauczyciele 

praktycznej nauki 

zawodu 

uczniowie 

 

 

 

 

 

4. Pisanie dokumentów 

aplikacyjnych (sporządzanie 

CV, listu motywacyjnego) 

16 I-III br według programu 

nauczania 

nauczyciel języka 

polskiego, 

wychowawca klasy, 

doradca zawodowy 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

5. Spotkanie  

z pracownikiem Urzędu 

Pracy, doradcą zawodowym 

11 I-III br według programu 

doradztwa 

zawodowego 

doradca zawodowy, 

wychowawca klasy 

uczniowie 

 

 

 

 

 

6. Udział w lekcjach 

informatyki 

12 I-III br cały rok szkolny nauczyciel 

informatyki 

uczniowie 

 

 

 

 

 

7. Wizyty  

w zakładach pracy 

16 I-III br według programu 

doradztwa 

zawodowego 

doradca zawodowy, 

wychowawca klasy 

uczniowie 

 

 

Nauka radzenia sobie 

z emocjami 

1. Trening Umiejętności 

Społecznych 

18,19,20,21 I-III br cały rok szkolny pedagog, 

psycholog 

uczniowie 

 

 
2. Udział w akcji „Super 20,21 I-III br cały rok szkolny wychowawcy uczniowie 



 

 

 

kumpel” 

 

 

 

 

 

3. Warsztaty  

z psychologiem, 

pedagogiem 

4,19,20,21 I-III br w zależności od 

potrzeb 

psycholog, pedagog uczniowie 

 

 
4. Godzina wychowawcza, 

WDŻ 

 

 

4,19,20,21 I-III br według programów 

przedmiotowych 

wychowawcy, 

nauczyciel WDŻ 

uczniowie 

 5. Warsztaty  

z elementami arteterapii 

            20,21 I-III br w zależności od 

potrzeb 

pedagog, psycholog uczniowie 

 6. Spektakl profilaktyczny           4,19,20,21 I-III br raz w roku szkolnym wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

uczniowie 

Przygotowanie do 

prawidłowego 

funkcjonowania w 

rodzinie 

1. Lekcje WDŻ 14 I-III br cały rok szkolny nauczyciel WDŻ uczniowie 

 2. Pogadanki grupowe 

 i indywidualne 

14 I-III br cały rok szkolny wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

uczniowie 

 3. Spotkanie  

z pracownikiem poradni 

rodzinnej 

14 I-III br cały rok szkolny psycholog, pedagog uczniowie 

 4. Spotkania klasowe 

integracyjne uczniowie-

rodzice-nauczyciele 

14 I-III br cały rok szkolny wychowawcy klas uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

 5. Godzina wychowawcza 14 I-III br cały rok szkolny wychowawcy klas uczniowie 



Nauka aktywnego 

słuchania i 

komunikacji 

1. Warsztaty  

z zakresu komunikacji  

z psychologiem  

i pedagogiem 

14, 15 I-III br w zależności od  

potrzeb 

psycholog, pedagog uczniowie 

 2. Godzina wychowawcza 

„umiem porozumiewać się z 

innymi” 

15 I br raz w roku szkolnym wychowawca uczniowie 

 3. Zajęcia grupowe dot. 

Komunikacji w miejscu 

pracy 

10 III br w zależności od  

potrzeb 

psycholog, pedagog, 

wychowawcy 

uczniowie 

 4. Warsztaty pt. „Potrafię 

współpracować  

w zespole” 

16 II br w zależności od  

potrzeb 

psycholog, pedagog, uczniowie 

 5. Warsztaty nt. 

autoprezentacji 

13 III br w zależności od  

potrzeb 

psycholog, pedagog uczniowie 

Umożliwienie 

zaspokojenia potrzeb 

społeczno-

emocjonalnych 

uczniów i 

zapobieganie 

wykluczeniu 

edukacyjnemu i 

społecznemu uczniów 

- odbudowanie relacji koleżeńskich i 

reintegracja zespołów uczniowskich 

poprzez udział w imprezach, 

wycieczkach, grach, zabawach 

integracyjnych,  

-organizacja pomocy koleżeńskiej 

- organizacja zajęć rozwijających 

kompetencje społeczno-emocjonalne 

1 I-III br cały rok Wychowawcy klas 

Psycholog 

Pedagog 

Szkolna pielęgniarka 

nauczyciele 

uczniowie 

 

Ewaluacja programu 

1. Przebieg pracy wychowawczo profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. 



2. Zmiany będą skutkiem analizy sprawozdania rocznego z realizacji Programu Wychowawczego, analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego, 

opinii wychowanków, rodziców i nauczycieli. 

 

3. Zmian w Programie Wychowawczym na wniosek dyrektora, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego może dokonać Rada 

Pedagogiczna w formie aneksu. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu 

wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania. 

 

Sposoby i środki ewaluacji: 

-obserwacja i analiza zachowań uczniów 

-obserwacja postępów w nauce 

-frekwencja na zajęciach dydaktycznych 

-udział w konkursach, przedstawieniach 

Narzędzia ewaluacji: 

-ankieta dla uczniów, rodziców, nauczycieli 

-obserwacja 

-analiza dokumentacji szkolnej 

4. Wypracowane wnioski służyć będą do opracowania Programu na kolejne lata pracy Ośrodka. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


