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Podstawa prawna- zasadnicze akty prawa zewnętrznego i wewnątrzszkolnego 

1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 poz. 59) 

3. Podstawy programowe  

4. Statut ZSGŻiA im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został oparty na analizie potrzeb społeczności szkolnej,  

a w szczególności: 

 badań ankietowych skierowanych do rodziców klas pierwszych, 

 wywiadu fokusowego z przedstawicielami SU (Zarząd i Rada SU) i Rady Rodziców, 

 wniosków i rekomendacji ewaluacji wewnętrznej,  

 wniosków z ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego,  

 analizy sprawozdań zespołów zadaniowych,  

 dokumentacji pedagoga szkolnego,  

 dokumentacji doradcy zawodowego, 

 dostępnej literatury przedmiotowej.  

 

I. Tezy programu wychowawczego- profilaktycznego  

 

1. Wychowanie w technikum pojmowane jest jako mądre towarzyszenie uczniowi w jego drodze 

rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego. Ucznia spostrzega się  

w sposób integralny we wszystkich sferach jego osobowości: intelektualnej, psychofizycznej, 

społecznej i moralnej (duchowej).  

 

2. Każdy nauczyciel przedmiotu staje się wychowawcą w każdym momencie procesu 

dydaktycznego, jest promotorem rozwoju ucznia. Pożądanymi cechami nauczyciela- dydaktyka 

są przede wszystkim kompetencje i uczciwość w przekazywaniu wiedzy, takie prowadzenie 

lekcji, aby uczeń mógł poszukiwać prawdy, zaspokajać naturalną ciekawość rzeczy i świata. 

Wybrany przez nauczyciela program nauczania uwzględnia wymiar wychowawczy. 

 

3. W procesie dydaktycznym każdy jego uczestnik dąży do wyposażenia ucznia w wiedzę  

i umiejętności tak, aby potrafił kreować własne życie i otaczający go świat w zgodzie  

z uniwersalnymi wartościami. W toku szkolnej nauki uczeń stopniowo poznaje, kim jest, 

rozpoznaje swoje talenty  i ograniczenia. Równocześnie otrzymuje podpowiedź, kim może być. 

 

4. Wspieranie rozwoju ucznia w dążeniu do osiągnięcia pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane jest i uzupełniane przez działania z zakresu 

profilaktyki, skierowane do wszystkich uczestników procesu wychowania.  

 

5. Działania z zakresu profilaktyki służą zapobieganiu przejawom dysfunkcji i zachowaniom 

niepożądanym, a także korygowaniu - tak szybko jak to możliwe - pierwszych przejawów 

niechcianych wzorców zachowań.  

 

6. Zadania są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych, szkolnych zajęć pozalekcyjnych, a także 

podczas zajęć pozaszkolnych, w tym podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno– 

krajoznawczych oraz imprez sportowych i kulturalnych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

oraz promocji i ochrony zdrowia.  
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II. Sylwetka absolwenta szkoły 

 

Dążymy do tego, aby absolwent szkoły stał się Europejczykiem XXI w., który: 

 akceptuje samego siebie i posiada poczucie własnej wartości, 

 jest uczciwy,  

 respektuje normy prawne i społeczne,  

 jest odpowiedzialny za siebie i innych,  

 jest tolerancyjny, szanuje wolność swoją i drugiego człowieka, 

 jest wrażliwy na krzywdę i potrzeby innych oraz skłonny do bezinteresownej pomocy, 

 szanuje tradycję rodziny, szkoły, małej ojczyzny, kraju oraz europejskie i światowe dziedzictwo 

kulturowe,  

 jest świadomy ważności swego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim,  

 odznacza się kompetencjami kluczowymi,  

 jest świadomy zagrożeń współczesnego świata oraz potrafi właściwie na nie reagować, 

 dba o zdrowie własne, innych ludzi i środowisko, 

 jest przygotowany do budowania własnej koncepcji życiowej i pełnienia różnych ról społecznych,  

 zna swoje słabe i mocne strony,  

 cechuje go samodzielność i zaradność życiowa,   

 posiada umiejętności zawodowe zawarte w charakterystyce absolwenta dla danego zawodu i 

efektywnego poruszania się na krajowym i zagranicznym rynku pracy, 

 jest przygotowany do kształcenia ustawicznego. 



 

III.  Cele oraz zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, sposoby i formy ich realizacji. Monitoring i ewaluacja.  

Lp. 

S
F

E
R

A
 

R
O

Z
W

O
J

U
 

U
C

Z
N

IA
 Cele 

wychowawcze i 

profilaktyczne 

szkoły  

ZADANIA Sposoby i formy realizacji Opowiedziani 

 

Termin realizacji 

 

 

Wskaźnik 

 

Monitoring  

i ewaluacja 

1. 

S
F

E
R

A
 I

N
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

 

1. Motywowanie 

uczniów do nauki 

oraz doskonalenia 

wiedzy i 

umiejętności.  

 

 

 

 

 

 

 

a) zapoznanie uczniów z PZO 

w ramach lekcji 

organizacyjnych;  

 

 

 

b) stosowanie różnorodnych 

form i metod pracy z uczniem 

w trakcie zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) zachęcanie uczniów do 

korzystania z zasobów 

bibliotecznych i czytelni 

multimedialnej; promocja 

czytelnictwa;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) pomoc uczniom w 

rozpoznawaniu słabych i 

mocnych stron w ramach 

lekcji wychowawczych oraz 

zapoznanie uczniów z 

wymaganiami edukacyjnymi z 

danego przedmiotu, z formami 

pracy na lekcji i w domu, 

kryteriami oceniania;  

 

zapoznanie uczniów ze 

sposobami notowania, 

metodami i technikami uczenia 

się oraz efektywnej organizacji 

pracy 

 

wykorzystywanie przez 

nauczycieli zróżnicowanych   

metod pracy z uczniem w 

trakcie zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych 

 

lekcje biblioteczne w klasach I 

 

 

prezentacja pozycji 

książkowych/nowości w formie 

wystawy/gazetek 

 

monitoring czytelnictwa 

poszczególnych klas 

 

nagradzanie czytelnictwa w 

szkole 

 

 

realizacja tematu na lekcji 

wychowawczej  

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas  

 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

nauczyciel 

biblioteki 

 

 

jw. 

 

 

jw. 

 

 

 jw. 

 

 

 

wychowawcy 

kas  

 

 

IX  

 

 

 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych.  

 

 

 

cały rok szkolny- 

wg potrzeb  

 

 

 

 

wg planu pracy 

nauczyciela 

biblioteki 

 

na bieżąco 

 

 

co miesiąc 

 

 

na koniec roku 

szkolnego 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych.  

 

Liczba (%) 

realizacji 

 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

 

 

Wykonanie 

gazetki 

 

Ogłaszane 

wyniki 

 

Przyznana/e 

nagroda/y 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

Analiza wpisów w 

dzienniku lekcyjnym 

 

 

 

 

Analiza wpisów  

w dzienniku 

lekcyjnym 

 

 

 

Ankieta zespołu ds. 

sprawiedliwego i 

motywującego 

oceniania 

 

 

Analiza wpisów  

w dzienniku 

lekcyjnym 

 

 

Sprawozdanie z pracy 

biblioteki szkolnej 

 

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji  konkursów, 

olimpiad, zawodów 

 

Analiza wpisów  

w dzienniku 

lekcyjnym 

 



5 

 

wskazywanie ich w toku nauki 

szkolnej; 

 

stosowanie przez nauczycieli 

zasad oceniania kształtującego 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

cały rok szkolny- 

wg potrzeb 

Liczba (%) 

realizacji 

 

Ankieta zespołu ds. 

sprawiedliwego i 

motywującego 

oceniania 

2. Umożliwianie 

uczniom poznania i 

rozwijania swoich 

uzdolnień  oraz 

rozszerzania 

zainteresowań. 

 

a) odpowiadanie na potrzeby 

uczniów  w zakresie oferty  

kół zainteresowań i zajęć 

pozalekcyjnych;  

 

b) ukierunkowanie zajęć 

pozalekcyjnych na rozwój 

kompetencji kluczowych; 

 

 

c) zachęcanie i 

przygotowywanie uczniów do 

udziału  w olimpiadach, 

konkursach, zawodach 

sportowych itp.; 

 

d) stwarzanie sytuacji do 

samooceny uczniów; 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) eksponowanie osiągnięć 

uczniów w różnych 

dziedzinach;  

 

prowadzenie kół zainteresowań 

i zajęć pozalekcyjnych 

 

 

 

zajęcia pozalekcyjne w ramach 

projektu  

 

 

 

organizacja olimpiad, 

konkursów, zawodów 

sportowych 

 

 

 

samoocena uczniów podczas 

wystawiania ocen z zachowania 

  

 

 

konsultacje i zajęcia z doradcą 

zawodowym 

 

 

 

zamieszczanie informacji na 

gazetkach szkolnych, stronie 

internetowej i portalach 

społecznościowych; 

 

 

nauczyciele 

wg deklaracji 

 

 

 

nauczyciele 

wg deklaracji 

 

 

 

nauczyciele 

wg deklaracji 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

 

wg przydziału 

i inicjatywy 

własne  

 

wg 

indywidualnych 

harmonogramów 

prowadzących  

 

wg 

indywidualnych 

harmonogramów 

prowadzących  

 

wg 

indywidualnych 

harmonogramów 

prowadzących  

 

 

na koniec 

semestrów 

 

 

 

wg 

harmonogramu 

pracy doradcy 

zawodowego 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

Liczba (%) 

realizacji 

 

 

 

Liczba(%)  

realizacji 

 

 

 

Liczba(%)  

realizacji 

 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

 

 

 

Zamieszczone 

informacje 

Sprawozdanie z 

realizacji  konkursów, 

olimpiad, zawodów 

  

 

Sprawozdanie z 

przeprowadzonych 

dodatkowych zajęć  

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji konkursów, 

olimpiad, zawodów  

 

 

 

Ankieta zespołu ds. 

sprawiedliwego i 

motywującego 

oceniania 

 

Sprawozdanie z 

działalności doradcy 

zawodowego 

 

 

Obserwacja (gazetki 

szkolne, strona 

internetowa szkoły, 

profil  szkoły na 

portalu Facebook) 

3. Preorientacja 

zawodowa 

 i przygotowanie  

do efektywnego 

funkcjonowania na 

polskim i 

zagranicznym 

a) zapoznanie z zasadami i 

procedurą zdawania matury i 

egzaminu zawodowego; 

 

 

b) przeprowadzenie lekcji nt. 

wartości i ich wpływu na życie 

w ramach lekcji z wychowawcą 

 

 

 

 

w ramach lekcji 

wychowawczej;  

wychowawcy 

klas  

 

 

 

wychowawcy 

klas 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych.  

 

 

wg rozkładów 

tematów  

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Liczba (%) 

realizacji 

Analiza wpisów  

w dzienniku 

lekcyjnym 

 

 

Analiza wpisów  

w dzienniku 
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rynku pracy  

 

zawodowe, motywów 

podejmowania działalności 

zawodowej, zasad 

zachowania, kultura osobista 

w środowisku pracy; 

 

 

 

 

c) zapoznanie ze strukturą 

szkolnictwa wyższego i 

policealnego;  

 

 

d) kształcenie umiejętności 

efektywnego poruszania się na 

krajowym i zagranicznym 

rynku pracy;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) gromadzenie i 

udostępnianie materiałów oraz 

informacji edukacyjnych i 

zawodowych w szkolnej 

bibliotece oraz przez doradcę 

zawodowego; 

 

f) współpraca z uczelniami 

wyższymi, lokalnymi 

zakładami pracy, Urzędami 

Pracy, Inkubatorem 

Przedsiębiorczości, 

poradniami i in. podobnymi 

podmiotami.  

 

 

 

zajęcia warsztatowe 

prowadzone przez doradcę 

zawodowego, 

 

 

 

udział uczniów w targach szkół 

wyższych 

 

 

 

przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych  

 

 

 

zajęcia prowadzone przez 

doradcę zawodowego  

 

 

 

analiza losów absolwentów  

 

 

 

 

udostępnianie materiałów w 

formie gazetek, informatorów, 

ulotek itp.  

 

 

 

 

organizacja wyjść/wyjazdów   

 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

 

 

doradca 

zawodowy; 

wychowawcy 

kl. IV 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

 

zespół ds. 

diagnozy i 

oceny pracy 

szkoły 

 

doradca 

zawodowy 

nauczyciel 

biblioteki 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów  

zawodowych 

wychowawcy 

klas  

godz. wych.  

 

 

wg 

harmonogramu 

pracy doradcy 

zawodowego 

 

 

IX  

 

 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych 

 

 

wg 

harmonogramu 

pracy doradcy 

zawodowego 

 

wg planu pracy 

zespołu 

 

 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

 

Realizacja 

wyjazdu 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Liczba (%) 

realizacji 

 

 

 

Losy 

absolwentów 

 

 

 

Zamieszczone 

informacje 

 

 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

 

 

lekcyjnym 

 

 

Sprawozdanie z 

działalności doradcy 

zawodowego  

 

 

 

Sprawozdanie z 

działalności doradcy 

zawodowego  

 

 

Analiza wpisów  

w dzienniku 

lekcyjnym 

 

 

Sprawozdanie z 

działalności doradcy 

zawodowego  

 

 

Sprawozdanie z 

analizy losów 

absolwentów 

 

 

Obserwacja/ 

Sprawozdanie z 

działalności doradcy 

zawodowego  i 

biblioteki szkolnej 

 

 

Analiza kart 

wycieczek szkolnych 
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4.Przeciwdziałanie 

niepowodzeniom 

szkolnym 

zwłaszcza  

z przedmiotów 

ścisłych w cyklu 

edukacyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) monitorowanie form i 

sposobów pomocy 

uczniom z trudnościami 

w nauce; 

 

 

 

b) diagnoza merytoryczna 

uczniów, konstruowanie 

i wdrażanie programów 

naprawczych; 

 

c) realizacja oferty 

dodatkowych  zajęć 

pozalekcyjnych zgodnie 

z potrzebami uczniów i 

deklaracjami 

nauczycieli;  

 

d) objęcie uczniów pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną; 

prowadzenie 

dokumentacji zgodnie ze 

szkolną procedurą; 

 

w ramach pracy wychowawczej  

 

 

 

 

 

 

„bilans wejścia”; testy 

diagnostyczne, próbne 

egzaminy 

 

 

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z przedmiotów 

ogólnych lub zawodowych, 

konsultacje przedmiotowe  

  

 

 

zajęcia z pedagogiem szkolnym  

 

współpraca z Poradnią 

Pedagogiczno-Psychologiczną i 

in. podmiotami, w tym 

specjalistami (adekwatnie do 

bieżących potrzeb 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

wg przydziału 

 

 

 

nauczyciele 

wg potrzeb i 

deklaracji 

 

 

 

 

pedagog 

szkolny  

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

 

 

wg odrębnego 

harmonogramu  

 

 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

Przyczyny 

niepowodzeń 

 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

Analiza dokumentacji 

wychowawców 

(„Monitorowanie 

wyników 

edukacyjnych 

uczniów) 

 

Sprawozdanie z 

realizacji programu 

monitorowania 

wyników kształcenia  

 

Sprawozdanie z 

realizacji działań 

wyrównujących 

szanse  edukacyjne 

uczniów 

  

 

Sprawozdanie z pracy 

pedagoga szkolnego  
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5. Zmniejszanie 

poziomu absencji 

uczniów w szkole i 

zapobieganie 

trudnościom 

dydaktycznym,    i 

wychowawczym 

a) egzekwowanie 

przestrzegania  

postanowień Statutu 

Szkoły i WZO 

 

b) przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych, 

dotyczących wpływu 

frekwencji na poziom 

wiedzy ucznia;  

 

 

 

 

 

 

c) diagnozowanie przyczyn 

absencji przez 

wychowawcę, pedagoga 

oraz przeciwdziałanie 

niepożądanym 

zachowaniom 

 

 

 

 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce 

 

 

 

kontrola frekwencji przez 

wychowawców i pedagoga 

szkolnego  

 

 

realizacja tematu na lekcji 

wychowawczej  

 

 

 

 

przeprowadzanie 

indywidualnych spotkań z 

rodzicami (obowiązkowo w 

przypadku negatywnych 

zachowań ucznia ); 

 

indywidualne, interwencyjne 

rozmowy pedagoga, 

wychowawców z rodzicami i 

uczniami o wysokiej absencji, 

 

realizacja kontraktów 

edukacyjnych dla uczniów 

pełnoletnich z niską frekwencją. 

wychowawcy 

 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

szkolny 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas, 

pedagog 

szkolny 

 

 

wychowawcy 

klas, 

pedagog 

szkolny 

 

wychowawcy 

klas, 

pedagog 

szkolny 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych.  

 

 

od 5 do 8 dnia 

każdego miesiąca; 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych.  

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

na bieżąco- wg 

potrzeb 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

Sprawozdanie 

zespołu ds. 

frekwencji uczniów  

 

 

Analiza realizacji 

tematów lekcji wych.  

 

 

 

 

Analiza dokumentu 

„Analiza 

wychowawcza klasy”  

Sprawozdanie z pracy 

pedagoga szkolnego. 

 

 

jw. 

 

 

 

jw. 

 

2 

S
F

E
R

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 

1. Kształtowanie 

relacji 

interpersonalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) uczenie działania 

zespołowego, tworzenia 

klimatu dialogu i 

efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich 

poglądów; 

 

 

 

 

 

realizacja przez pedagoga 

warsztatów nt. skutecznego 

komunikowania się; mediacje w 

sytuacjach trudnych, 

konfliktowych (w razie potrzeb) 

 

zajęcia grupowe z doradcą 

zawodowym  

 

 

 

stwarzanie na lekcjach i 

pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

doradca 

zawodowy 

 

 

 

wszyscy 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych.  

 

 

 

wg 

harmonogramu 

pracy doradcy 

zawodowego  

 

cały rok szkolny- 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Podjęte 

Analiza wpisów w 

dzienniku lekcyjnym 

Sprawozdanie z pracy 

pedagoga szkolnego 

 

 

Sprawozdanie z pracy 

doradcy zawodowego  

 

 

 

Sprawozdanie 
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b) integracja zespołów 

klasowych; 

 

 

 

 

 

c) dbanie o kulturę słowa, 

komunikaty niewerbalne  

i właściwe zachowanie, 

 

 

zajęciach pozalekcyjnych okazji 

do pracy zespołowej/grupowej  

 

 

organizowanie uroczystości 

szkolnych; 

 

 

 

organizacja wycieczek i in. 

form integracji uczniów  

 

 

 

 

 

lekcje wychowawcze nt. 

eliminacji wulgaryzmów i 

zwrotów obraźliwych w 

stosunku do innych osób 

nauczyciele 

 

 

 

nauczyciele 

wg przydziału 

 

 

 

nauczyciele 

wg przydziału 

i deklaracji 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas  

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

wg 

harmonogramu 

uroczystości/impr

ez szkolnych 

 

wg 

harmonogramu 

uroczystości/impr

ez szkolnych; 

na bieżąco- wg 

potrzeb 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych.  

 

działania 

 

 

 

Realizacja 

zadań 

 

 

 

Realizacja 

zadań 

 

 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Zespołu ds. 

sprawiedliwego i 

motywującego 

oceniania 

 

Sprawozdanie z 

realizacji uroczystości 

szkolnych 

 

Analiza kart 

wycieczek  

 

 

 

 

 

Analiza realizacji 

tematów lekcji wych.  

2. Wdrażanie do 

samorządności 

uczniów. 

Kształtowanie  

postaw 

odpowiedzialności  

i zaradności.  

 

 

 

 

a) uczenie zasad 

samorządności i 

demokracji 

 

 

b) powierzanie 

uczniom/klasom zadań 

do wykonania i 

konsekwentne 

wymaganie ich 

realizacji;  

 

 

c) wspieranie 

inicjatywności uczniów; 

współdecydowanie 

uczniów o tym, co się 

dzieje w szkole w 

zakresie obowiązującego 

prawa, w tym 

wewnątrzszkolnego oraz 

zwyczajów szkoły, 

współdecydowanie uczniów o 

tematach godzin 

wychowawczych  

 

 

wybory do samorządu 

uczniowskiego/samorz. 

klasowych  

 

udział uczniów w pracach 

samorządu uczniowskiego; 

 

 

udział uczniów w pracach 

samorządu uczniowskiego 

 

 

współpraca z Młodzieżową 

Radą Miasta; uczestnictwo w 

inicjatywach tego organu, 

 

działalność charytatywna   

wychowawcy 

klas  

 

 

 

wychowawcy 

klas  

opiekunki SU 

 

wychowawcy 

klas  

 

 

opiekunki SU 

 

 

 

opiekunki SU 

 

 

 

opiekunki 

IX  

 

 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych 

 

wg 

harmonogramu 

pracy SU 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

cały rok szkolny- 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

Podjęte 

Potwierdzenie 

podpisem gospodarza 

na rozkładach.  

 

 

Sprawozdanie z pracy 

SU  

 

 

Sprawozdanie z pracy 

SU 

 

 

Sprawozdanie z pracy 

SU 

 

 

Sprawozdanie z pracy 

SU 

 

 

Sprawozdanie z pracy 
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d) docenianie 

przedsiębiorczości 

uczniów, 

zaangażowania, 

samodzielności 

 

 

 

ocena z zachowania, nagrody 

 

 

Agrolidera 

 

 

wychowawcy 

klas, op. SU, 

Agrolidera  

i kół 

zainteresowań  

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

po II semestrze  

działania 

 

 

Liczba (%)  

realizacji 

 

 

 

Szkolnego Klubu 

Wolontariusza  

 

Analiza dokumentacji 

wych. pn. „Analiza 

wychowawcza klasy” 

oraz wykazu 

przyznanych nagród.  

5. Kształtowanie 

postaw 

prospołecznych 

opartych na empatii 

i tolerancji 

 

a) zachęcanie uczniów do 

pracy charytatywnej, 

wolontariatu, pomocy 

koleżeńskiej itp.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) realizacja działań 

antydyskryminacyjnych 

oraz przeciwdziałających 

agresji  

 

organizacja w szkole akcji 

charytatywnych;  

 

 

funkcjonowanie Klubu 

Wolontariusza „Agrolider” 

 

 

współpraca z podmiotami 

zewnętrznymi, organizacjami, 

fundacjami, szpitalami, domami 

opieki itd. 

 

realizacja tematów lekcji 

wychowawczych  

 

 

 

realizacja programu 

„Bezpieczna szkoła” 

 

 

zajęcia z pedagogiem szkolnym  

opiekunki 

Agrolidera 

 

 

opiekunki 

Agrolidera 

 

 

opiekunki 

Agrolidera 

 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

podjęte 

działania 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

cały rok szkolny 

 

 

  

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

Podjęte 

działania 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Realizacja 

działań 

 

 

Podjęte 

działania 

Sprawozdanie z pracy 

Szkolnego Klubu 

Wolontariusza  

 

Sprawozdanie z pracy 

Szkolnego Klubu 

Wolontariusza 

  

Sprawozdanie z pracy 

Szkolnego Klubu 

Wolontariusza  

 

 

Analiza realizacji 

tematów lekcji wych - 

wpisy w e-dzienniku   

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji programu 

„Bezpieczna szkoła” 

  

Sprawozdanie z 

realizacji planu pracy 

pedagoga 

 

3. 

S
F

E
R

A
P

S
Y

C
H

O
F

IZ

Y
C

Z
N

A
 

1. Zapewnienie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

psychicznego  

i fizycznego.  

a) zapewnienie uczniom 

pomocy psychologicznej i 

pedagogicznej; 

 

 

 

 

 

 

spotkania grupowe, rozmowy 

indywidualne, zajęcia 

warsztatowe  z pedagogiem 

szkolnym 

 

 

udzielanie pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej 

przez nauczycieli ( w zależności 

pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

wg 

harmonogramu 

pracy pedagoga 

szkolnego; na 

bieżąco- wg 

potrzeb 

 

na bieżąco- wg 

potrzeb 

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

Sprawozdanie z 

realizacji planu pracy 

pedagoga 

 

 

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji planu pracy 
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b) zapewnienie uczniom 

poczucia bezpieczeństwa;  

 

 

c) budowanie życzliwej 

atmosfery w zespołach 

klasowych i środowisku 

szkolnym, opartej na 

zaufaniu, szacunku i 

otwartości na problemy 

innych; 

 

d) pomoc  w nabywaniu 

umiejętności 

kontrolowania stresu i 

opanowywania emocji 

 

od potrzeb)  

 

lekcje BHP 

 

respektowanie regulaminów  

 

 

 

wsparcie pedagoga szkolnego; 

funkcjonowanie świetlicy 

profilaktycznej 

 

realizacja programu 

„Bezpieczna szkoła” 

 

 

 

 

 

 

lekcje wychowawcze nt. 

kontrolowanie stresu i 

umiejętności opanowywania 

emocji 

 

 

nauczyciele 

przedmiotu 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

 

pedagog 

szkolny 

 

 

wszyscy  

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

IX  

na bieżąco- cały 

rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych  

 

pedagoga 

 

Sprawozdanie z 

przestrzegania 

przepisów BHP  

 

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji planu pracy 

pedagoga 

 

Sprawozdanie z 

realizacji programu 

„Bezpieczna szkoła”  

Zespołu ds. 

sprawiedliwego i 

motywującego 

oceniania 

 

Analiza realizacji 

tematów lekcji wych - 

wpisy w e-dzienniku  

2. Zapewnienie 

uczniom 

prawidłowego 

rozwoju fizycznego 

a) rozwijanie sprawności 

fizycznej na lekcjach 

wychowania fizycznego; 

 

b) rozwijanie sprawności 

fizycznej na zajęciach 

pozalekcyjnych;  

 

 

c) aktywizowanie uczniów 

do czynnego wypoczynku 

udział uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych; 

 

 

udział uczniów w zawodach 

sportowych; 

 

 

 

wycieczki piesze/ rowerowe/ 

wyjścia na lodowisko itp.  

nauczyciele 

wg deklaracji 

 

 

nauczyciele 

wg deklaracji 

 

 

 

nauczyciele 

wg deklaracji 

cały rok szkolny 

 

 

 

wg 

indywidualnych 

harmonogramów 

prowadzących  

 

wg 

harmonogramu 

uroczystości/impr

ez szkolnych; na 

bieżąco wg 

potrzeb 

Realizacja 

tematów 

 

 

Liczba(%)  

realizacji 

 

 

 

Liczba(%)  

realizacji 

 

 

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Sprawozdanie z 

realizacji konkursów, 

olimpiad, zawodów 

sportowych 

 

Analiza kart 

wycieczek  

3. Przeciwdziałanie 

zachowaniom 

ryzykownym 

a) profilaktyka uzależnień 

(papierosy, alkohol, narkotyki, 

dopalacze, leki , uzależnienia 

realizacja zajęć nt. uzależnień w 

ramach lekcji wychowawczych, 

zajęć z pedagogiem, z 

wychowawcy 

klas, pedagog, 

pielęgniarki 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

Realizacja 

tematów 

obligatoryjnych 

Analiza wpisów do 

dziennika  

Sprawozdanie z 
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młodzieży  do komputera, fonoholizm 

itd.) 

pielęgniarką szkolną;  

 

 

organizacja spotkań ze 

specjalistami; 

 

organizacja i udział uczniów w 

konkursach tematycznych; 

 

 

 

realizacja programu 

„Bezpieczna szkoła” . 

 

 

 

umieszczanie informacji na 

stronie internetowej szkoły 

(„Strefa rodzica”) 

szkolne  

 

 

wychowawcy 

klas, pedagog 

 

odpowiedzialn

i nauczyciele 

wg deklaracji 

 

 

realizujący 

program 

 

 

 

pedagog 

szkolny 

 

 

 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

wg terminarzy 

konkursów 

 

 

 

wg 

harmonogramu 

wdrażania 

programu 

 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

Podjęte 

działania 

 

Podjęte 

działania 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

realizacji planu pracy 

pedagoga 

 

Sprawozdanie z 

realizacji planu pracy 

pedagoga 

 

Sprawozdanie z 

realizacji zajęć 

pozalekcyjnych  

 

Sprawozdanie z 

realizacji programu 

„Bezpieczna szkoła”.  

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji planu pracy 

pedagoga 

 

4. Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania i 

realizacji zachowań 

prozdrowotnych i 

proekologicznych  

a) promowanie wśród uczniów 

zdrowego stylu życia i 

kształtowanie postaw 

prozdrowotnych  i 

proekologicznych 

 

realizacja tematycznych zajęć w 

ramach lekcji wychowawczych, 

lekcji przedmiotowych, zajęć 

praktycznych, zajęć z 

pedagogiem oraz pielęgniarką 

szkolną;  

 

organizacja spotkań ze 

specjalistami; 

 

organizacja i udział uczniów w 

konkursach tematycznych; 

 

 

realizacja programu 

„Bezpieczna szkoła” 

 

wychowawcy 

klas, pedagog, 

pielęgniarki 

szkolne  

 

 

wychowawcy 

klas, pedagog 

 

 

odpowiedzialn

i nauczyciele 

wg deklaracji 

 

realizujący 

program 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

 

 

na bieżąco- wg 

potrzeb  

 

 

wg terminarzy 

konkursów 

 

 

wg 

harmonogramu 

wdrażania 

programu 

Realizacja 

tematów 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

Podjęte 

działania 

Sprawozdanie z 

realizacji planu pracy 

pedagoga 

 

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji planu pracy 

pedagoga 

 

Sprawozdanie z 

realizacji zajęć 

pozalekcyjnych 

 

Sprawozdanie z 

realizacji programu 

„Bezpieczna szkoła”  
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4. 

R
O

Z
W

Ó
J

 M
O

R
A

L
N

Y
 (

D
U

C
H

O
W

Y
) 

1. Kształtowanie 

kultury bycia i 

rozbudzanie potrzeb 

uczestnictwa       w 

życiu kulturalnym 

 

a) udział uczniów w kulturze 

(spektakle, wystawy, 

prelekcje itp.); 

 

 

 

 

b) stwarzanie uczniom 

sytuacji bycia twórcą 

kultury (imprezy szkolne, 

konkursy, praca na lekcji);  

 

 

organizacja wyjść/wyjazdów  

uczestnictwo uczniów w 

imprezach./uroczystościach 

szkolnych  

 

 

 

uczestnictwo uczniów w 

przygotowaniu 

imprez/uroczystości 

szkolnych/pozaszkolnych 

 

 

uczestnictwo uczniów w 

zajęciach pozalekcyjnych, 

kołach zainteresowań; 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy;  

 

 

 

 

nauczyciele 

wg przydziału 

i deklaracji  

 

 

 

nauczyciele 

wg deklaracji 

wg 

harmonogramu 

uroczystości/impr

ez szkolnych 

 

 

 

wg 

harmonogramu 

uroczystości/impr

ez szkolnych 

 

 

wg 

indywidualnych 

harmonogramów 

prowadzących  

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

Analiza kart 

wycieczek szkolnych 

Sprawozdanie z 

realizacji 

uroczystości/imprez 

szkolnych  

 

Sprawozdanie z 

realizacji 

uroczystości/imprez 

szkolnych  

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji zajęć 

pozalekcyjnych 

 

2. Wyrabianie i 

utrwalanie  

nawyków 

przestrzegania 

zasad i  norm 

społecznych 

 

 

a) utrwalanie wiedzy na 

temat obowiązujących w 

szkole norm i wartości; 

 

 

b) utrwalanie zasad 

zachowania się w szkole i 

poza szkołą w różnych 

sytuacjach; 

 

c) egzekwowanie zasad 

estetycznego wyglądu, 

kulturalnego wysławianie 

się i właściwego 

zachowania; 

realizacja zajęć w ramach lekcji 

wychowawczych 

 

 

 

realizacja zajęć w ramach lekcji 

wychowawczych 

 

 

 

realizacja zajęć w ramach lekcji 

wychowawczych, lekcji 

przedmiotowych, zajęć z 

pedagogiem, zajęć 

pozalekcyjnych, szkolnych 

uroczystości, wyjść, wyjazdów  

wychowawcy 

klas  

 

 

 

wychowawcy 

klas  

 

 

 

wychowawcy 

klas  

wszyscy  

 

 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych 

 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Podjęte 

działania 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

Sprawozdanie 

zespołu ds. diagnozy i 

oceny pracy szkoły   
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3. Wspomaganie 

uczniów w 

kształtowaniu 

własnej 

świadomości 

etyczno- moralnej.  
 

 

a) kształtowanie szacunku do 

ludzi, poszanowania godności 

własnej i innych;  

 

 

 

 

 

 

 

b) uczenie właściwego pojęcia 

tolerancji, odwagi w 

reagowaniu na 

niesprawiedliwość, krzywdę 

drugiego człowieka itp.  

 

c) wskazywanie autorytetów 

moralnych i wzorców 

postępowania;  

 

 

 

 

 

 

 

 

d) wskazywanie wartości 

rodziny, przyjaciół itp. i relacji 

międzyludzkich   w życiu 

człowieka; 

   

 

 

c) kształtowanie postawy 

aktywności w życiu 

społecznym oraz 

odpowiedzialności za 

zbiorowość; 

zapoznanie uczniów z 

Kodeksem Etycznym Ucznia 

ZSGŻiA, 

 

 

przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na ten temat  

 

 

 

przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na ten temat; 

 

 

 

 

przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na ten temat  

 

 

 

realizacja zagadnień w ramach 

lekcji przedmiotowych;   

 

 

 

 

realizacja tematów na lekcjach 

wychowawczych 

podkreślających wartość 

rodziny, potrzebę więzi, 

znaczenia tradycji rodzinnych 

itp.; 

 

działalność charytatywna, 

realizacja zadań w ramach 

pracy SU;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

wychowawcy 

klas  

 

 

 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcą

cych 

 

 

wychowawcy 

klas  

 

 

 

 

 

opiekunki 

Agrolidera i 

SU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas  

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych 

 

 

na bieżąco- 

zgodnie z 

realizacją 

podstawy 

programowej  

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych 

 

 

 

 

cały rok szkolny- 

na bieżąco- wg 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Liczba (%) 

odpowiedzi 

 

 

 

 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

Badania ankietowe 

 

 

 

 

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z pracy 

Klubu Wolontariusza 

i SU 
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 d) wzmacnianie świadomości 

patriotycznej i obywatelskiej; 

świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych; organizowanie i 

uczestniczenie w obchodach 

świąt i uroczystościach 

państwowych 

przygotowywanie tematycznych 

gazetek i wystaw; 

 

realizacja zagadnień w ramach 

lekcji przedmiotowych;   

nauczyciele 

wg przydziału 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcą

cych 

wg 

harmonogramu 

uroczystości/ 

imprez 

 szkolnych 

 

 

 

na bieżąco- 

zgodnie z 

realizacją 

podstawy 

programowej 

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

 

 

Liczba (%) 

odpowiedzi  

Sprawozdanie z 

realizacji 

uroczystości/imprez 

szkolnych  

 

 

 

 

Badania ankietowe 

 

 

 

4. Poszanowanie 

dla tradycji, szkoły, 

małej ojczyzny, 

kraju oraz 

europejskiego i 

światowego 

dziedzictwa 

kulturowego. 

a) poznanie historii i tradycji 

szkoły;  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) zaznajamianie z kulturą 

kraju i regionu, rodzimym 

dziedzictwem; 

 

 

 

 

 

c) poznawanie na lekcjach 

przedmiotów korzeni 

kulturowych własnego kraju,   

Europy i świata; kształcenie 

postawy tolerancji i szacunku 

dla innych narodów, kultur, 

religii. 

lekcje wychowawcze 

 

 

 

 

Organizacja Święta Patrona 

Szkoły  

 

 

 

lekcje wychowawcze 

uwzględniające tę tematykę; 

 

wycieczki krajoznawczo- 

turystyczne  

 

 

 

lekcje wychowawcze 

uwzględniające tę tematykę; 

 

 

 

realizacja zagadnień w ramach 

lekcji przedmiotowych;   

wychowawcy 

klas  

 

 

 

nauczyciele 

wg przydziału 

 

 

 

wychowawcy 

klas  

 

nauczyciele 

wg przydziału 

i deklaracji 

 

 

nauczyciele 

 wg przydziału 

i deklaracji 

 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcą

cych i 

zawodowych 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

wg 

harmonogramu 

uroczystości/ 

imprez szkolnych 

 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

wg 

harmonogramu 

uroczystości/ 

imprez szkolnych 

 

wg rozkładów 

tematów  

godz. wych. 

 

 

na bieżąco- 

zgodnie z 

realizacją 

podstawy 

programowej 

Liczba (%) 

realizacji 

tematów 

obligatoryjnych 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

 

 

 

Podjęte 

działania 

 

 

 

Liczba (%) 

odpowiedzi 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

Sprawozdanie z 

realizacji 

uroczystości/imprez 

szkolnych  

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

Sprawozdanie z 

realizacji 

uroczystości/imprez 

szkolnych  

 

Analiza wpisów do 

dziennika  

 

 

 

Badania ankietowe 

 

 



IV. Działania wspierające wychowanie i profilaktykę  

 

1. OBLIGATORYJNE TEMATY LEKCJI WYCHOWAWCZYCH DO REALIZACJI W ROKU 

SZKOLNYM 2018/19 

KL. I 

Do realizacji w I semestrze  

1. Moje prawa i obowiązki- zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły (Statut, WZO)– realizacja 

wychowawcy klas  

2. Zapoznanie z zasadami zdawania egzaminu maturalnego i zawodowego – realizacja wychowawcy klas. 

3. Kultura osobista w życiu szkolnym i nie tylko. Zapoznanie z Kodeksem etycznym ucznia ZSGŻiA i 

zasadami zachowania w szkole.– realizacja wychowawcy klas. 

4. Znam swoją szkołę – o historii ZSGŻiA i patronie – realizacja wychowawcy klas. 

5. Poznajemy swoje mocne i słabe strony – realizacja wychowawcy klas.. 

6. Stres adaptacyjny. Efektywne komunikowanie się jako warunek dobrej adaptacji w nowym otoczeniu- 

realizacja pedagog szkolny.  

7. Jak organizować efektywnie swój czas? Jak skutecznie się uczyć?- realizacja wychowawcy klas.  

8. Lekcja biblioteczna – realizacja nauczyciel biblioteki. 

 

Realizacja w I lub II semestrze  

9. Agresja, przemoc fizyczna i psychiczna oraz dyskryminacja kolegów, uczniów szkoły – realizacja 

wychowawcy klas (do dyspozycji film profilaktyczny). 

10. Eliminowanie wulgaryzmów i zwrotów obraźliwych w stosunku do innych osób – realizacja wychowawcy 

klas– realizacja wychowawcy klas. 

11. Wpływ frekwencji na efekty kształcenia- – realizacja wychowawcy klas. 

12. Koleżeństwo, przyjaźń, miłość – więzi międzyludzkie i ich rola w życiu emocjonalnym człowieka- 

realizacja wychowawcy klas. 

13. Szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni oraz świata wirtualnego- realizacja pedagog szkolny.  

14. Dopalacze- co to takiego? Skutki zażywania dopalaczy na organizm człowieka- realizacja wychowawcy 

klas.  

15. Szkodliwość palenia papierosów– realizacja wychowawcy klas  (do dyspozycji film profilaktyczny).  

16. Zaplanuj swoją przyszłość z SZOK-iem-  realizacja doradca zawodowy. 

 

KL. II 

Do realizacji w I semestrze:  

1. Moje prawa i obowiązki- przypomnienie zapisów podstawowych dokumentów szkoły (Statut, WZO)– 

realizacja wychowawcy klas.  

2. Zapoznanie z zasadami zdawania egzaminu maturalnego i zawodowego. Dodatkowo: Poznanie procedur 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w klasach zdających egzamin zawodowy) - realizacja 

wychowawcy klas. 

3. Kultura osobista w życiu szkolnym i nie tylko. Przypomnienie Kodeksu etycznego ucznia ZSGŻiA i 

zasadami zachowania w szkole- realizacja wychowawcy klas. 

4. Eliminowanie wulgaryzmów i zwrotów obraźliwych w stosunku do innych osób – realizacja wychowawcy 

klas. 

5. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? Przemoc i agresja w świecie realnym i wirtualnym-- realizacja 

wychowawcy klas. 

6. Słowa, które ranią- o języku nienawiści w świecie realnym i wirtualnym - realizacja wychowawcy klas. 

7. Inny nie znaczy gorszy- rzecz o tolerancji- realizacja wychowawcy klas. 

8. Moje wartości i ich wpływ na życie zawodowe. – realizacja wychowawcy klas. 

 

Realizacja w I lub II semestrze: 
9. Mechanizmy uzależnienia od alkoholu. Mity i prawdy o alkoholu (ćwiczenia z alko goglami)- realizacja 

pedagog szkolny. 

10.  „Przepite życie”- film profilaktyczny – realizacja wychowawcy klas 

11. Społeczny i jednostkowy wymiar nikotynizmu w Polsce – realizacja wychowawcy klas. 

12. Narkotykom mówię „NIE” –realizacja wychowawcy klas (do dyspozycji film profilaktyczny). 

13. Dopalacze- konsekwencje chorobowe – realizacja wychowawcy klas (do dyspozycji film profilaktyczny). 
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14. Bulimia i anoreksja – zdrowy styl odżywiania – realizacja wychowawcy klas (do dyspozycji film 

profilaktyczny). 

15. Charakterystyka wybranych zawodów- doradca zawodowy. 

16. Bilans predyspozycji zawodowych- realizacja- doradca zawodowy. 

KL. III 

Do realizacji w I semestrze:  

1. Moje obowiązki i prawa- przypomnienie zapisów podstawowych dokumentów szkoły (Statut, WZO)– 

realizacja wychowawcy klas. 

2. Zapoznanie z zasadami zdawania egzaminu maturalnego i zawodowego. Poznanie procedur egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w klasach zdających egzamin zawodowy) - realizacja 

wychowawcy klas. 

3. Kultura osobista w życiu szkolnym i nie tylko. Przypomnienie Kodeksu etycznego ucznia ZSGŻiA i zasad 

zachowania w szkole- realizacja wychowawcy klas. 

4. Eliminowanie wulgaryzmów i zwrotów obraźliwych w stosunku do innych osób – realizacja wychowawcy 

klas. 

5. Z czym się wiąże pełnoletniość? Moje prawa i obowiązki- realizacja wychowawcy klas. 

6. Jak budować mosty, a nie mury?- rzecz o relacjach międzyludzkich. - realizacja wychowawcy klas. 

7. Najważniejsze wartości w życiu człowieka.– realizacja wychowawcy klas. 

 

Realizacja w I lub II semestrze: 
8. Życie bez nałogów (narkotyki, dopalacze, używki itp.) - realizacja wychowawcy klas. 

9. Agresja elektroniczna i jej skutki- realizacja wychowawcy klas.  

10. Choroby zakaźne i społeczne, wirusy, bakterie wywołujące choroby zakaźne (pielęgniarki szkolne). 

11. Co wiem o AIDS? – realizacja wychowawcy klas  (do dyspozycji film profilaktyczny).  

12. Motywy podejmowania działalności zawodowej – realizacja wychowawcy klas. 

13. Lekcja Eurodesku – wolontariat zagraniczny- realizacja doradca zawodowy. 

14. Autoprezentacja-symulacje rozmów kwalifikacyjnych- realizacja doradca zawodowy. 

15. Lekcja Eurodesku – Papiery do kariery- realizacja doradca zawodowy. 

 

KL. IV 

Do realizacji w I semestrze:  

1. Moje obowiązki i prawa- przypomnienie zapisów podstawowych dokumentów szkoły (Statut, WZO)– 

realizacja wychowawcy klas. 

2. Zapoznanie z procedurami zdawania egzaminów maturalnego i zawodowego- realizacja wychowawcy klas. 

3. Eliminowanie wulgaryzmów i zwrotów obraźliwych w stosunku do innych osób – realizacja wychowawcy 

klas. 

4. Kultura osobista w życiu szkolnym i nie tylko. Przypomnienie Kodeksu etycznego ucznia ZSGŻiA i zasad 

zachowania w szkole - realizacja wychowawcy klas. 

5. Być odpowiedzialnym za siebie i innych. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje- realizacja 

wychowawcy klas. 

6. Pogodzić przyjemności z nauką- planowanie pracy -realizacja wychowawcy klas. 

7. „Być” czy „mieć”- dylematy życiowych wyborów- realizacja wychowawcy klas. 

8. Świadome rodzicielstwo- realizacja wychowawcy klas. 

 

Realizacja w I lub II semestrze: 
9. Stres przedegzaminacyjny- jak sobie z nim radzić? -realizacja wychowawcy klas. 

10. Życie bez nałogów (narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol itp.). – realizacja wychowawcy klas.  

11. Cyberbezpieczni– realizacja wychowawcy klas. 

12. Etyka w miejscu pracy- realizacja wychowawcy klas. 

13. Praca i Edukacja w Europie- Eurodesk, Europejski Korpus Solidarności (EKS), Europejski Portal 

Młodzieżowy (doradca zawodowy). 

14. Ścieżki własnego wyboru – podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych (doradca zawodowy). 

15. Rynek edukacji i pracy (doradca zawodowy). 
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2. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOSCI W ROKU SZKOLNYM 2018/19 

 

Lp. Imprezy szkolne Termin Organizator/koordynator  

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3 IX Zarząd SU  (H. Janczak; 

K. Piwka- poczet sztandarowy) 

2. Rajd rowerowy IX M. Bibliw, A. Pierzchała  

 

3.  „Salon maturzystów- 

Perspektywy 2018”- wyjazd kl. IV do 

Gdańska 

IX 

 

 

A. Fegler- Kotkiewicz, 

wych. kl. IV 

 

4.. Wycieczka integracyjna 

dla klas pierwszych 

IX A. Pierzchała (I TOR) i in. wychowawcy klas I: 

K. Karbowska (I TŻA), A. Kielas (I HH), E. 

Belina (I TE), E. Oszmian (I TG) 

5. Obchody 100-lecia Niepodległej IX- XII  Zespół ds. organizacji obchodów 100-lecia 

H. Janczak, E. Oszmian, J, Studzińska, P. 

Wilczyńska-Sasim, B. Wenta, K. Piwka 

Zarząd SU, Rada Rodziców  

6. Dzień Edukacji Narodowej 12 X III TŻA wych. K. Szczepańska 

III TE wych. A. Lubocka 

Zarząd SU (A. Lubocka; K. Piwka- poczet 

sztandarowy), Rada Rodziców 

7. Święto Odzyskania 

Niepodległości   

(w ramach obchodów 100-lecia 

Niepodległej)  

12 XI II TŻA wych. I. Mikołajczyk 

II RHA wych. J. Stanuch  

Zarząd SU (op. H. Janczak; 

K. Piwka- poczet sztandarowy) 

8. 

 

 

Dzień Patrona- Gryfinada 2018 

(w ramach obchodów 100-lecia 

Niepodległej) 

7 XII II TEH- wych. K. Piwka  

II TG wych. M. Bibliw 

Zarząd SU (H.Janczak, 

K. Piwka- poczet sztandarowy) 

9. Przedstawienie bożonarodzeniowe 

 

21 XII M. Wiśniewski 

R. Palczewski  

10. Spotkania wigilijne 21 XII wychowawcy 

klas I – IV 

Zarząd SU (Agnieszka Lubocka)  

11. IV Lęborski Polonez Maturzystów  XII R. Palczewski, K. Szczepańska,  

M. Spoczyńska, K. Piwka  

12. Studniówki 

 

26 I 

2019 
wychowawcy klas maturalnych III TG- H. 

Janczak, III TRH- K. Jałoszyńska, III TE- G. 

Kęsik,  IV THD- E. Młodzińska, IV TŻA- J. 

Studzińska, samorządy klas IV, rodzice 

uczniów klas maturalnych (komitet 

organizacyjny) 

13 Targi Edukacyjne 

 

X 2018 

 
Dyrektor, wicedyrektor, kierownik praktyk, 

doradca zawodowy  
III 2019 Dyrektor szkoły i liderzy zespołów 

Zarząd SU (op. Hanna Janczak) 

14. Rekolekcje III/IV  M. Wiśniewski 

Ks. R. Mikulski  

15. Turniej o Puchar Dyrektora ZSGŻiA wg 

osobnego 

harmonog

ramu 

M. Nawrocka, I. Mikołajczyk,  

L. Labudda, M. Bibliw, A. Suszyński, 

16. Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym wg I. Mikołajczyk 
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osobnego 

harmonog

ramu 

18. Obchody Dnia Ziemi (gazetka 

okolicznościowa) 

22 IV I TOR wych. A. Pierzchała  

17. Pożegnanie absolwentów klas IV-tych 26 IV  III RHA wych. L. Filipów 

III TH wych. J. Klein 

III TG wych. A. Niżniowska  

Zarząd SU (A. Lubocka;  K. Piwka- poczet 

sztandarowy), Rada Rodziców 

19. Święto Konstytucji 3 maja IV/V I TŻA wych. K. Karbowska 

I TG wych. E. Oszmian  

Zarząd SU (op. Hanna Janczak; K. Piwka- 

poczet sztandarowy) 

20. Wycieczka krajoznawczo- turystyczna 

dla klas II i III 

wg 

potrzeb 
wychowawcy 

klas II i III 

21. Uroczyste zakończenie roku szkolnego  21 VI 

2019 
I THH wych. Anna Kielas 

I TE wych. E. Belina  

Zarząd SU (Agnieszka Lubocka;  K. Piwka- 

poczet sztandarowy 

 

 

V. Powinności wychowawców klasowych i nauczycieli 

 

Realizując swoje zadania wychowawca powinien w szczególności: 

- rozpoznawać warunki życia i nauki każdego wychowanka, 

- utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań 

wychowawczych, 

- współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, 

- współpracować z pedagogiem szkolnym, 

- kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na poszanowaniu godności osoby 

ludzkiej, 

- prowadzić działania upowszechniające kulturę pedagogiczną wśród rodziców, 

- inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły oraz prowadzić do możliwie 

najpełniejszej integracji ze środowiskiem, 

- zaplanować na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły klasowy program 

wychowawczy, w tym harmonogram i tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy, 

- wprowadzić do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczo-profilattycznego, 

- stwarzać możliwości funkcjonowania samorządu uczniowskiego oraz innych organizacji 

młodzieżowych, mających prawo do działania na terenie szkoły. 

 

VI. Zasady współpracy z rodzicami 

 

- rodzice współdecydują w sprawach wychowania uczniów w szkole, aktywnie uczestniczą   

w programowaniu pracy szkoły i projektowaniu jej rozwoju, 

- rada Rodziców wybiera swoich przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców spośród członków 

klasowych Rad Rodziców. Rada występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw 

wychowawczych w szkole do Rady Pedagogicznej lub do dyrekcji szkoły, 

- prezydium Rady Rodziców na swoich zebraniach rozstrzyga bieżące problemy opiekuńcze  

i wychowawcze, 

- przedstawiciele Rady Rodziców przyznają pomoc w postaci zapomóg losowych i świątecznych 

potrzebującym uczniom, 

- wychowawcy klas ustalają godziny spotkań z rodzicami w celu bieżących kontaktów 

wychowawczych, 

- rodzice mają możliwość codziennego kontaktu z pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły lub jego 

zastępcą,  

- rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, we wszystkich formach życia kulturalnego, 

współdecydują o imprezach klasowych, wycieczkach, biwakach czy obozach, 
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- rodzice mają prawo zapoznania się z wymaganiami programowymi z danego przedmiotu oraz do 

wglądu w prace pisemne swoich dzieci, 

- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania powinny być przedstawione wszystkim rodzicom; wyrażanie  

i uwzględnianie opinii rodziców o funkcjonowaniu WZO jest nieodłącznym elementem edukacji. 

 

VII. Zasady działania i zadania samorządu szkolnego 

 

Zasady działania i zadania samorządu szkolnego określa Statut Szkoły oraz regulamin SU. 

Samorząd ma prawo wyboru nauczyciela/nauczycieli pełniącego/-ych rolę opiekuna/-ów. 

Celem działania samorządu szkolnego jest: 

- wdrażanie młodzieży do współodpowiedzialności za szkołę i wychowanie moralno-społeczne, 

- reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska młodzieżowego wobec dyrekcji i grona 

pedagogicznego, 

- zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio 

wpływającym na sposób i jakość życia szkolnego, 

- obrona praw i godności ucznia, 

- organizacja życia szkolnego szkoły. 

Do zadań samorządu należy: 

- inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży, 

- wspomaganie interesujących i pożytecznych przedsięwzięć oraz idei przez młodzież szkolną, 

- zgłaszanie wniosków i postulatów do dyrekcji i grona pedagogicznego, 

- reprezentowanie interesów uczniów w zakresie:  

 oceniania, klasyfikowania i promowania,  

 przestrzegania Statutu szkoły, 

 przestrzegania PZO;  

 programu wychowawczo-profilaktycznego,  

 przestrzegania praw ucznia i dziecka,  

- opiniowanie aktów prawnych dotyczących młodzieży, 

- propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji, 

- rozwijanie międzyszkolnych struktur samorządowych, 

- nawiązywanie współpracy z samorządami szkół średnich powiatu lęborskiego, 

- opiniowanie postaw nauczycieli szkoły (w szczególnych sytuacjach).  

 

 

VIII. Zasady działania szkolnego wolontariatu  

 

1. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa Statut szkoły.  

2. Działalność wolontariacka w szkole oparta jest na zasadach dobrowolności i bezinteresowności.  

3. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w Szkolnym Klubie Wolontariusza, nad którym opiekę sprawuje/ą 

nauczyciel/e szkoły.  

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Klubu Wolontariusza zawiera jego regulamin.  

5. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza może zostać każdy uczeń szkoły po uprzednim podpisaniu 

porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich oraz przedstawieniu w przypadku uczniów 

niepełnoletnich- pisemnej zgody rodziców.  

6. Działania w zakresie wolontariatu w szkole koordynuje/ą opiekun/owie Szkolnego Klubu Wolontariatu ze 

strony Rady Pedagogicznej, liderzy klubu- ze strony uczniów, którzy stanowią szkolną radę wolontariatu.  

7. Szkolny Klub Wolontariusza dokonuje wyboru, opiniowania oferty działań, diagnozowania potrzeb 

społecznych w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej oraz wszelkich aktywności w zakresie 

szkolnego wolontariatu.  

 

.  

IX. Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi, organizacjami działającymi na rzecz edukacji, 

pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. 

 

Szkoła współpracuje z:  

- Komendą Policji i Straży Miejskiej, 

- SANEPID-em, 

- LOK-iem,, 
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- PCK, 

- placówkami kultury, 

- ODR-em, 

- ARiMR, 

- NOT-em, 

- szkołami wyższymi,  

- Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

- Punktem konsultacyjnym przeciwko uzależnieniom, 

- WUP-em, PUP-em, 

- i in. (w zależności od potrzeb) 

 

X. Zasady ewaluacji programu  

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu 

ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana 

będzie poprzez: 

Ewaluacja programu dokonywana jest poprzez analizę:  

- dzienników lekcyjnych, 

- dokumentacji wychowawców: „Analiza wychowawcza klasy”, „Monitorowanie wyników edukacyjnych 

uczniów”; 
- sprawozdań z realizacji: imprez i uroczystości szkolnych; konkursów, olimpiad, zawodów sportowych; zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 
- kart wycieczek szkolnych,  
- sprawozdań z realizacji zadań poszczególnych zespołów,  

- sprawozdań z realizacji programów i planów, 

- sprawozdań z pracy szkolnego pedagoga i doradcy zawodowego, 

- wyników ankiet diagnostycznych (przeprowadzanych w związku z badanymi obszarami funkcjonowania 

szkoły), 

- i in. (wynikające z bieżących potrzeb).  

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, 

organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie 

zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją. 

2. Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań i inne formy aktywności w roku szkolnym 2018/19. 

3. Konkursy, olimpiady, zawody sportowe w roku szkolnym 2018/19. 
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Załącznik nr 1 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  

ORAZ ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ 

  

 

 

Działania interwencyjne.  

 

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

lub innych środków w celu 

 wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o 

demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:  

1)   Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2)   Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły.  

3)   Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z  rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W 

przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.  

4)   Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).  

5)   Podobnie, w sytuacji, gdy, Szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji.  

6)   Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest 

to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie 

nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.  

7)   W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z 

art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel instytucji jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.  

 

 

 

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narko-tyków powinien podjąć następujące kroki:  
1)   Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.  

2)   Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; 

stwarza warunki, w których nie będzie  zagrożone jego życie ani zdrowie.  

3)   Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy 

medycznej.  

4)   Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze Szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania 

dziecka, o pozostaniu ucznia w Szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia   i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.  

5)   Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W 

przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 
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wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do 

wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

6)   Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to Dyrektor Szkoły ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.  

7)  Spożywanie alkoholu na terenie Szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie 

z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 paź-dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok po-

stępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:  
1)  Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym  jej   zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile 

to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja 

należy.  

2)   Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły wzywa policję.  

3)   Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia.  

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien pod-jąć następujące kroki:  
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną 

substancją.  

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - 

jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora 

Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i 

pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły  wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki 

sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając 

możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:  
1)   Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły,  

2)   Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,  

3)   Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę,  

4)   Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,  

5)   Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem Szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,  

6)   Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i 

uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).  

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:  
1)   Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie 

lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń,  

2)   Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły,  

3)   Powiadomienie rodziców ucznia,  

4)   Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.  
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Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, 

innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów:  
1)   Należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie Szkoły osobom,  

2)   Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów  

3)   Wezwać policję - tel. 997 lub 112.  

Postępowanie w sytuacji, kiedy nauczyciel jest ofiarą przemocy (znieważenie nauczyciela, upokorzenie):  
1) Ujawnianie sytuacji dla dobra swojego i ofiary (ujawnienie agresji uczniów zanim nauczyciel wróci na 

lekcje do tej samej klasy,  w przeciwnym razie nastąpi kolejny atak przemocy) 

2) Rozmowy pokrzywdzonego nauczyciela z innymi nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją (rozmowy o 

faktach zdarzenia)  

3) Rozmowy razem z dyrektorem z każdym sprawcą przemocy (jakie były przyczyny i motywy 

zachowania), 

4) Poinformowanie i wezwanie rodziców  

5) Ukaranie sprawców zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem,  

6) Podpisanie kontraktów z uczniami - sprawcami agresji zobowiązujących ich do nie używania 

przemocy, określenie kar za naruszenie warunków kontraktu 

7) Jeśli została naruszona godność nauczyciela, zostało złamane prawo - wezwanie policji (spisanie 

relacji poszkodowanego i świadków)  
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Załącznik nr 2 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań i inne formy aktywności  w roku szkolnym 

2018/2019 

 

 
 Realizacja założonej misji szkoły odbywać się będzie nie tylko na zajęciach edukacyjnych, ale 

również poza obowiązkowymi zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi nauczyciela w formie kół 

zainteresowań oraz konsultacji przedmiotowych wg potrzeb uczniów. 

  

W szkole każdy uczeń może uczestniczyć w następujących formach zajęć pozalekcyjnych: 

 

 Wolontariat (E. Młodzińska, M. Malak, A. Niżniowska) 

 Koło Młodego Analityka ( M. Spoczyńska) 

 Koło muzyczno – wokalne (R. Palczewski) 

 Koło dziennikarsko-artystyczne/teatralne (H. Janczak) 

 Koło taneczne (L. Labudda) 

 Koła przygotowujące do olimpiad i konkursów: 

a) Olimpiada wiedzy o Żywieniu i Żywności (B. Zanewycz) 

b) Przygotowanie do olimpiad, turniejów i konkursów TE, THD, TOR (G. Kęsik, A. Kerlin, K. 

Jałoszyńska) 

 Konsultacje przedmiotowe – przedmioty ogólnokształcące: 

 konsultacje z matematyki – dla uczniów słabych i zdolnych (H. Piętka, A. Lubocka, D. Powideł) 

 konsultacje z języka polskiego – dla uczniów słabych i zdolnych (H. Janczak, E. Oszmian, 

 J. Studzińska, P. Wilczyńska-Sasim) 

 Konsultacje z języka angielskiego – dla uczniów słabych i zdolnych (A. Niżniowska, E. Młodzińska, 

 A. Kielas, L. Filipów, A. Fegler-Kotkiewicz, L. Zielińska) 

 Konsultacje z języka niemieckiego (A. Jereczek, E. Belina, K. Karbowska, M. Pioch) 

 Konsultacje przedmiotowe/zajęcia pozalekcyjne – zajęcia zawodowe – przedmioty zawodowe: 

a) dla zawodu technik organizacji reklamy: 

 konsultacje do kwalifikacji AU.29 (G. Kęsik, A. Kerlin, P. Szybisty) 

 konsultacje do kwalifikacji AU.30 (M. Nawrot, P. Szybisty) 

 zajęcia wyrównawcze (G. Kęsik) 

b) dla zawodu technik hotelarstwa: 

 konsultacje do kwalifikacji TG.13 – Przyg. do egzaminu poprawkowego (G. Kęsik, J. Klein) 

 konsultacje do kwalifikacji  TG. 12 (G.  Kęsik, M. Nawrot) 

c) dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych: 

 konsultacje do kwalifikacji TG. 07 ( J. Klein, B. Zanewycz) 

 konsultacje do kwalifikacji TG. 16 (J. Klein, B. Zanewycz) 

d) dla zawodu technik ekonomista: 

 konsultacje do kwalifikacji AU.35 (K. Jałoszyńska, A. Kerlin, G. Kęsik) 

 konsultacje do kwalifikacji AU.36 (G. Kęsik) 

 zajęcia wyrównawcze (G. Kęsik) 

e) dla zawodu technik handlowiec: 

 konsultacje do kwalifikacji AU.20 (A. Kerlin, G. Kęsik) 

 konsultacje do kwalifikacji AU.25 (G. Kęsik) 

 zajęcia wyrównawcze (G. Kęsik) 

f) dla zawodu technik technologii żywienia: 

 konsultacje do kwalifikacji TG.04 (K. Szczepańska) 
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 konsultacje do kwalifikacji TG.17 (K. Szczepańska) 

g) dla zawodu technik analityk: 

 konsultacje do kwalifikacji AU.59 (M. Spoczyńska) 

 konsultacje do kwalifikacji AU.60 (M. Spoczyńska, K. Szczepańska) 

 zajęcia teoretyczne i laboratoryjne z chemii analitycznej (K. Szczepańska) 

 zajęcia projektowe – „Kompetencje Zawodowe” 

 zajęcia dodatkowe z zakresu chemii analitycznej – Chemix (K. Szczepańska) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu przygotowania sprzętu, odczynników chemicznych i próbek  

do badań analitycznych (M. Spoczyńska) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu wykonywania badań analitycznych (K. Szczepańska) 

 zajęcia dodatkowe-analityka w kosmetologii (M. Spoczyńska) 

 zajęcia dodatkowe - moje laboratorium doświadczenia laboratoryjne (M. Spoczyńska,  

K. Szczepańska)  

 zajęcia dodatkowe - analiza fizykochemiczna (B. Zanewycz) 

 zajęcia dodatkowe – przedsiębiorczość w analityce Laboratoryjnej (B. Kowalski) 

 zajęcia dodatkowe – analiza instrumentalna (K. Szczepańska) 

 zajęcia dodatkowe - z języka angielskiego (A. Kielas) 

 zajęcia dodatkowe – badanie produktów spożywczych (K. Szczepańska) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu korzystania z mediów przy prowadzeniu mediów przy prowadzeniu 

sprzedaży (R. Palczewski) 

 zajęcia dodatkowe w zakresie obsługi programów graficznych i technologii przy obróbce fotografii 

cyfrowych 36 (K. Duwe) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu marketingu w prowadzeniu sprzedaży (G. Kęsik) 

 zajęcia dodatkowe w zakresie technologii i obsługi programów graficznych w obróbce fotografii 

cyfrowych (P. Szybisty) 

 zajęcia dodatkowe w zakresie sprzedaży produktów i usług reklamowych (G. Kęsik) 

 zajęcia dodatkowe – multimedia w reklamie (M. Wiśniewski) 

 zajęcia dodatkowe – MS Visio i infografika jako narzędzia finansowo – biznesowe (K. Duwe) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu organizacji kampanii reklamowej do prowadzenia sprzedaży (K. Duwe) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu obsługi programów graficznych (P. Szybisty) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu matematyki finansowej A.35/AU.35 (D. Powideł) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu planowania i prowadzenia działalności w organizacji A.35/AU.35 

 (K. Jałoszyńska) 

 zajęcia dodatkowe – obsługa programów biurowych w administracji A.36/AU.36 (K. Jałoszyńska) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu prowadzenia nowoczesnego sekretariatu A.36/AU.36 (M. Nawrot) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu prowadzenia rachunkowości A.36/AU.36 (G. Kęsik) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu matematyki finansowej – wykorzystanie działań matematycznych do 

kalkulacji cen, obsługi kasy fiskalnej, programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT A.18/AU.20 

(M. Nawrot) 

 zajęcia dodatkowe – środki techniczne i programy komputerowe wykorzystywane w handlu 

A.22/AU.25 (M. Nawrot) 

 zajęcia dodatkowe przygotowujące do prowadzenia działalności handlowej A.22/AU.25 (G. Kęsik) 

 zajęcia dodatkowe przygotowujące do prowadzenia działalności handlowej A.22/AU.25 

 (M. Nawrot) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu obsługi kasy fiskalnej A.18/AU.20 (G. Kęsik) 

 zajęcia dodatkowe z języka angielskiego zawodowego A.22/AU.25 (L. Filipów) 

 zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego zawodowego A.22/AU.25 (E. Belina) 

 zajęcia dodatkowe z zakresu prowadzenia sprzedaży A.18/AU.20 (R. Palczewski) 
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 Sekcje sportowe: 

 Piłka nożna -  dziewcząt, chłopców (M. Bibliw) 

 Piłka ręczna – dziewcząt (L. Labudda), chłopców (M. Bibliw) 

 Koszykówka - dziewcząt, chłopców ( (I. Mikołajczyk) 

 Tenis stołowy- dziewcząt, chłopców ( (I. Mikołajczyk) 

 Siatkówka – dziewcząt (M. Nawrocka), chłopców (A. Suszyński) 

 Lekkoatletyka – dziewcząt (M. Nawrocka), chłopców (M.  Bibliw) 
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Załącznik nr 3 
 

Konkursy, olimpiady, zawody sportowe w roku szk. 2018/2019 

(przedmioty ogólnokształcące) 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Rodzaj/ forma prowadzonych zajęć Odbiorca 

Wychowanie Fizyczne 

1.  Izabela Mikołajczyk 

Mistrzostwa ZSGŻiA w Lęborku w tenisie 

stołowym-organizacja 
Uczniowie ok. 20 os. 

Przygotowanie - Licealiada w tenisie stołowym  Ok. 10 os 

Przygotowanie do Licealiady w koszykówce Ok. 20 os 

Organizacja - Licealiada w koszykówce dziewcząt Ok. 50 os 

2.  Marek Bibliw 

Licealiada powiatowy: piłka ręczna chł. i dz. 

Futsal chł. i dz.  
Uczniowie szkół 

ponadgim. 

Licealiada półfinał woj. piłka ręczna dz, futsal chł. i 

dz. 
Uczniowie szkół 

ponadgim. 

Rolka CUP – turniej nauczycieli pow. lęb. 
Nauczyciele szkół 

ponadgim. 

3.  Andrzej Suszyński 

Turniej o puchar dyrektora ZSGŻiA piłce siatkowej 

chł. 
Uczniowie szkół 

ponadgim 

Licealiada – piłka siatkowa chł.  
Uczniowie szkół 

ponadgim 

4.  Marzena Nawrocka 

Licealiada – piłka siatkowa dz. 
Uczniowie szkół 

ponadgim 

Licealiada – lekko atletyka dz. 
Uczniowie szkół 

ponadgim 

Licealiada – biegi sztafetowe i indywidualne, 

przełajowe 
Uczniowie szkół 

ponadgim 

5.  Lidia Labudda Licealiada – piłka ręczna dziewcząt 
Uczniowie szkół 

ponadgim 

Zespół Katechetyczny 

6.  Michał Wiśniewski XXIII Ogólnopolski konkurs Wiedzy Biblijnej  Kl. 1-4 

Zespół Języka Niemieckiego 

7.  Karolina Karbowska Szkolny konkurs języka niemieckiego Kl. 1-3 

8.  Mariola Pioch Konkurs „Pokaż nam język” Kl. 1-4 

9.  Ewa Belina Szkolny konkurs j. niemieckiego Kl. 1-3 

10.  Agnieszka Jereczek Konkurs pięknego czytania w j. niemieckim Kl. 1-4 

Zespół Języka Angielskiego 

11.  

Anna Kielas 

Ewa Młodzińska 

Alina Fegler-

Kotkiewicz 

„Your Majesty” – konkurs leksyk. gramatyczny z j. 

angielskiego 
Kl. 1-4 

12.  

Alina Fegler-

Kotkiewicz 

Agnieszka 

Niżniowska 

Laura Filipów 

Lidia Zielińska 

Konkurs j. angielskiego, pt. „My hometown” 

prezentacja multimedialna na temat swojej 

rodzinnej miejscowości w j. angielskim 

Kl. 1-4 

Zespół Humanistyczny 

13.  
Hanna Janczak 

Joanna Studzińska 

Elżbieta Oszmian 

Konkurs Recytatorski poezji i prozy Karola 

Wojtyły 
Kl. 1-4 

Konkurs recytatorski „Wiosenny Powiew Poezji” Kl. 1-4 
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Paulina Wilczyńska 

Sasim 
Konkurs ortograficzny „Kto się boi Gżegżółki” Kl. 1-4 

14.  
Krzysztof Piwka 

Hanna Janczak 

Joanna Studzińska 

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym Kl. 1-4 

Konkurs wiedzy o ustroju Państwa Kl. 1-4 

15.  
Krzysztof Piwka, 

polonistki 

Polskie drogi do Niepodległości – konkurs 

historyczno-polonistyczny 
Kl. 1-4 

Zespół przedmiotów ścisłych 

16.  Damian Powideł 
Kangur Matematyczny Kl. 1-4 

Liga Matematyczna Kl. 1-4 

 

Konkursy, olimpiady 2018/2019 

(przedmioty zawodowe) 

Lp. 
Imię i nazwisko 

nauczyciela 
Rodzaj/ forma prowadzonych zajęć Odbiorca 

Technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych 

1.  
Jadwiga Klein  

Bożena Zanewycz 
Szkolny konkurs gastronomiczny 1-3 TG 

2.  Bożena Zanewycz Olimpiada wiedzy o żywności 3-4 TG 

Technik technologii żywności, technik analityk 

3.  Marta Spoczyńska 
II szkolny konkurs Młodego Alanityka – „Chemiczny 

Mistrz Roztworów” 
1-2 TA 

4.  
Katarzyna 

Szczepańska 

I szkolny konkurs chemiczny – „Umiejętności 

analitycznych” 
3-4 TA 

Technik organizacji reklamy 

5.  
Piotr Szybisty 

Tadeusz Lis 
Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Barwy jesieni” 1-4 TOR 

6.  
Małgorzata 

Nawrot 

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Uroki zimy” 1-4 TOR 

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Ciekawe 

osobowości z mojej okolicy” 
1-4 TOR 

7.  

Piotr Szybisty 

Małgorzata 

Nawrot 

Tadeusz Lis 

Konkurs „Baner reklamowy ZSGŻiA” 1-4 TOR 

8.  Jacek Stanuch 
Konkurs na klip reklamowy ZSGŻiA w Lęborku Kl. 1-4 

Konkurs na logo szkoły Kl. 1-4 

Technik ekonomista, technik handlowiec 

9.  Gabriela Kęsik 

IV olimpiada wiedzy i umiejętności handlowo-

menadżerskich 
2-4 TE, TH 

Wojewódzki konkurs z rachunkowości (Sopot, 

Wejherowo) 
3-4 TE, TH 

XXXII olimpiada wiedzy ekonomicznej 2-4 TE, TH, TOR 

X konkurs wiedzy o przedsiębiorstwie organizowany 

przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni 
2-4 TE, TH, TOR 

10.  
Katarzyna 

Jałoszyńska 

Olimpiada przedsiębiorczości WSB – etap szkolny 2-4 TE, THD 

WSAiB – konkurs 2-4 TE, THD 

11.  Andrzej Kerlin 

Olimpiada handlowo-menadżerska 2-4 TE, THD 

Olimpiada ekonomiczna  2-4 TE, THD 

Konkurs wiedzy z finansów i rachunkowości – 

Koszalin 
2-4 TE, THD 

WSAiB – konkurs 2-4 TE, THD 
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