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I. Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 

2. Uchwała Rady Pedagogicznej nr  ………  z dnia ……………….. 

 

II. Założenia ogólne 

Głównym założeniem programu jest pomoc uczniom/wychowankom w wyrównywaniu 

szans życiowych i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

wszechstronny rozwój ich osobowości, kształtowanie prawidłowej postawy człowieka i obywatela 

świadomego swych życiowych celów. Wychowanie i profilaktyka wspierają się wzajemnie. 

Nowoczesny model ujmowania działań wychowawczo - profilaktycznych koncentruje się wokół 

problematyki rozwijania w człowieku ogólnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które 

pozwolą na ukształtowanie aktywnej a zarazem odpowiedzialnej postawy wobec własnego życia 

i zdrowia oraz innych ludzi.  

Placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 

i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły i ośrodka. Ma ona na celu przeciwdziałanie 

pojawianiu się wśród uczniów i wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.  

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Nadrzędnym celem wychowawczym placówki jest pomoc młodzieży z zaburzeniami 

socjalizacji w wyrównaniu szans życiowych poprzez: wszechstronny rozwój ich osobowości, 

kształtowanie prawidłowych postaw społecznych człowieka i obywatela świadomego swoich 

życiowych celów i wyborów wolnych od nałogów. 

Placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 

i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli, 

wychowawców i innych pracowników szkoły i ośrodka w zakresie promocji zdrowia oraz 

wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 
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dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej (w szczególności emocjonalnej i intelektualnej), 

społecznej i duchowej (hierarchii wartości). Działania profilaktyczno – wychowawcze, oddziałują na 

przyszłego absolwenta, wspierają ucznia na każdym etapie rozwoju, by uczeń mógł liczyć na pomoc 

ze strony szkoły.  

 

III.  Cele oddziaływań profilaktycznych w programie wychowawczo - profilaktycznym 

1. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, respektowanie norm społecznych oraz ochrona 

przed demoralizującymi wpływami środowiska poprzez wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i wyposażanie młodego człowieka w umiejętności budowania dobrych relacji 

i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji.  

2. Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz nabywania umiejętności 

wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii.  

3. Dostarczanie pozytywnych wzorców oraz korygowanie pojawiających się nieprawidłowości, 

promocja zdrowego stylu życia.  

 

IV. Czynniki ryzyka uwzględnione w działaniach wychowawczo - profilaktycznych 

1. Zachowania destrukcyjne: palenie papierosów, używanie wulgaryzmów, kradzieże, niszczenie 

przedmiotów, wagary,  

2. Stosowanie przemocy: przemoc psychiczna (zastraszanie, poniżanie, brak tolerancji, znęcanie 

się nad słabszymi), przemoc fizyczna (popychanie, szturchanie, szarpanie, opluwanie) 

3. Agresja: słowna i fizyczna  

4. Zachowania manipulacyjne: ukrywanie prawdy, wymuszanie, kłamstwo, dominowanie 

5. Niedojrzałość emocjonalna, niskie poczucie wartości, chęć zaistnienia w grupie 

6. Negatywny stosunek do realizacji obowiązku szkolnego  

7. Brak rozumienia reguł postępowania 

8. Tolerancja rodziców, przyzwolenie na stosowanie używek (papierosy, alkohol)  

9. Niewydolność wychowawcza rodziców/opiekunów, niski poziom współpracy 

rodziców/opiekunów w procesie dydaktycznym i wychowawczym, utrudniona komunikacja. 

 

V. Czynniki chroniące w ramach oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych 

1. Silna więź emocjonalna z rodzicami/opiekunami prawnymi 

2. Poczucie bezpieczeństwa (rodzice, przyjaciele, rówieśnicy)  
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3. Poszanowanie praw, norm, wartości, autorytetów 

4. Posiadanie celów w życiu  

5. Motywacja do ukończenia szkoły, zainteresowanie nauką i rozwojem własnym, ciekawość 

poznawcza, dążenie do realizacji ścieżki edukacyjnej   

6. Możliwość rozwijanie zainteresowań i pasji 

7. Tożsamość z grupą rówieśniczą ze względu na podobną sytuację życiową 

8. Umiejętności adaptacyjne (zdolność do przystosowania się do nowych sytuacji), organizacyjne 

(realizowanie harmonogramu dnia), emocjonalne, społeczne (prawidłowa komunikacja 

interpersonalna, współpraca, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów) 

9. Poczucie własnej wartości oraz poczucie sprawstwa. 

 

VI. Obszary zadań do realizacji w ramach działań wychowawczo – profilaktycznych  

1. Respektowanie norm społecznych.  

2. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw. 

3. Stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności. 

4. Profilaktyka uzależnień.  

5. Promowanie zdrowego stylu życia i zasad bezpieczeństwa. 

6. Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi pracę Placówki. 

7. Wzmacnianie i poszerzenie czynników chroniących. 

 

VII. Sposoby realizowania zadań z zakresu oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych  

1. zastępowanie destruktywnych wzorów zachowań przykładami pożądanych sposobów 

funkcjonowania społecznego, 

2. przestrzeganie norm społecznych oraz obowiązującego w placówce regulaminu, modelowanie 

zachowań, postaw i umiejętności, 

3. eliminowanie przejawów agresji, działań przemocowych wśród uczniów/ wychowanków,  

4. uczenie umiejętności prawidłowej komunikacji w relacjach uczeń - nauczyciel, uczeń - uczeń, 

uczeń - rodzic, uczeń – środowisko, 

5. kształtowanie postaw patriotycznych, uczenie wrażliwości na kulturę języka, tolerancję, dbanie 

o środowisko i potrzeby drugiego człowieka, 

6. motywowanie uczniów do realizacji obowiązku szkolnego i podejmowania twórczych 

aktywności na rzecz rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności,  
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7. organizowanie zajęć wyrównujących braki edukacyjne, 

8. profilaktykę uzależnień od nikotyny, alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych, środków zastępczych, dopalaczy, Internetu, multimediów, 

9. ochronę przed wykorzystywaniem: psychicznym (emocjonalnym), fizycznym - w tym 

seksualnym, a także materialnym, 

10. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom, 

11. promowanie zdrowego stylu życia, alternatywnych, twórczych i prozdrowotnych sposobów 

spędzania czasu wolnego, 

12. aktywną współpracę z rodzicami/opiekunami, placówkami wspierającymi w procesie 

wychowawczym i terapeutyczny podopiecznych, 

13. planowanie dalszej kariery szkolnej – doradztwo zawodowe. 

 

VIII. Formy oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych  

1. Zajęcia integracyjno - adaptacyjne (wycieczka integracyjna, spotkania indywidualne                

i grupowe, bilans, społeczność korekcyjna, organizacja imprez i uroczystości 

wewnątrzszkolnych), 

2. Zajęcia wychowawcze prowadzone przez wychowawców internatu, 

3. Zajęcia kulturalne i edukacyjne (spotkania edukacyjne, konkursy, wyjazdy kulturoznawcze, 

programy psychoedukacyjne: ,,Falochron’’, ,,Golden Five’’, ,,Szkoła bez przemocy’’, 

,,Bezpieczna+’’, ,,Ekozespoły’’, wolontariat),  

4. Zajęcia o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym (bilans – społeczność, warsztaty 

profilaktyki zintegrowanej, trening zastępowania agresji TZA-ART, socjoterapia, terapia ,,EEG 

Biofeedback’’, spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem, pedagogiem, realizacja 

programów profilaktycznych, Tydzień Profilaktyki, współpraca z instytucjami wspomagającymi: 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, 

Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach, Zespołem Kuratorów, Wydziałem 

Prewencji KMP Gliwice, Wydział ds. Nieletnich, Strażą Miejską – spotkania edukacyjne, 

pogadanki),   

5. Zajęcia korekcyjno – wyrównawcze (,,odrabianki’’ – praca własna, zajęcia dodatkowe’) 

6. Zajęcia rekreacyjno – sportowe (basen, lodowisko, ,,Sportowiec roku’’, ,,Mikołajkowy bieg po 

zdrowie’’, ,,Obóz przetrwania’’, turnieje wewnątrz i pozaszkolne), 
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7. Działania informacyjno - edukacyjnych (apele, gazetki tematyczne, pogadanki edukacyjne, 

zebrania z rodzicami), 

8. Spotkania z przedstawicielami instytucji wspomagających pracę placówki i organizacji 

społecznych (Rada Osiedla Sośnica, GCOP, ,,Dom Nadziei’’ w Bytomiu, Ośrodek Profilaktyki 

i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Klub Abstynenta ,,KROKUS’’, OPS, Straż Miejska, Policja, Straż 

Pożarna, służba zdrowia, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gliwicach), 

9. Organizowanie czasu wolnego wychowankom, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia 

kulturalno - sportowe, techniczne, artystyczne, wycieczki ekologiczne, turystyczne, kółka 

zainteresowań, wolontariat, itp.) 

10. Interwencje indywidualne - pomocy wychowankom i ich rodzinom, 

11. Afirmowanie pozytywnych wzorców osobowych, 

12. Wdrażanie założeń programu wychowawczego, 

13. Stosowanie systemu oceniania, realizacja IPET. 

 

IX. Adresaci działań wychowawczo – profilaktycznych  

Program profilaktyczno - wychowawczy kierowany jest do wychowanków, rodziców 

i  opiekunów prawnych, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.   

 

X. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzania działań wychowawczo – profilaktycznych  

Koordynacją, planowaniem i organizacją profilaktyki zajmują się: 

1. Dyrektor, pedagog i psycholog Ośrodka 

2. Zespół ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych  

3. Samorząd Uczniowski 

4. Rodzice i opiekunowie prawni 

 

Działania profilaktyczne prowadzone są przez wszystkich pracowników Ośrodka 

w zależności od możliwości, form oddziaływań i przydziału określonych zadań. Szczególna rola 

przypada wychowawcom klas, grup wychowawczych, pedagogowi i psychologowi. Zajęcia 

o charakterze profilaktycznym prowadzone są również w ramach poszczególnych przedmiotów 

nauczania, zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, warsztatów.  

  Problematyka profilaktyki omawiana jest na spotkaniach Rady Pedagogicznej, Zespołu ds. 

Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych oraz w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. 
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  W działaniach zapobiegawczych bardzo istotną rolę odgrywa współpraca ze środowiskiem 

rodzinnym uczniów/wychowanków, opiekunami oraz instytucjami sprawującymi bezpośrednią 

opiekę nad uczniami/wychowankami (Domy Dziecka, Zespoły Placówek Socjalizacyjnych, itp.). 

Poza rozwiązywaniem bieżących problemów szkolnych, opiekuńczo - wychowawczych i wymianą 

informacji dotyczy ona również pracy pedagogicznej oraz psychoedukacyjnej z rodzicami. 

 

XI. Ewaluacja działań wychowawczo – profilaktycznych  

Ewaluacji realizacji zadań profilaktycznych dokonuje się poprzez:   

1. analizę sytuacji wychowawczej w Ośrodku, obserwację zachowań uczniów/wychowanków 

w różnych sytuacjach, 

2. regularne posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Edukacyjno – Wychowawczej 

uczniów/wychowanków,                            

3. analizę i ocenę podejmowanych działań profilaktycznych w ramach założeń planów pracy 

wychowawczej,  

4. okresowe diagnozy sytuacji w zakresie wybranych zjawisk patologicznych, profilaktyki 

uzależnień i wdrażania procedur interwencyjnych, badanie poziomu bezpieczeństwa 

wychowanków (2 razy w roku), 

5. rozmowy i wywiady z uczniami/wychowankami, rodzicami i opiekunami prawnymi, 

nauczycielami oraz wychowawcami, 

6. zmiany legislacyjne 

 

XII. Cele główne i pośrednie oddziaływań wychowawczo – profilaktycznych  

1. Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów/wychowanków. 

A. Rozwijanie ciekawości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie w życiu wartości 

takich jak prawda, dobro, empatia, w oparciu o pozytywne wzorce i postawy godne                 

do naśladowania. 

B. Kształtowanie świadomości użyteczności wiedzy w praktyce. 

C. Zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań poprzez aktywny udział               

w proponowanych przez placówkę zajęciach. 

D. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, 
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nauczycieli/wychowawców i rodziców/opiekunów prawnych poprzez wzmacnianie więzi 

i wzajemnych relacji. 

E. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów. 

F. Promowanie i edukowanie do zdrowego i wolnego od nałogów stylu życia. 

 

2. Umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez wyrównywanie braków edukacyjnych 

z zakresie szkoły podstawowej  i  gimnazjum oraz przygotowanie do kontynuowania dalszej 

nauki. 

A. Modelowanie ogólnego rozwoju uczniów/wychowanków poprzez indywidualne                    

i grupowe zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze.  

B. Korygowanie i wyrównywanie braków edukacyjnych poprzez indywidualizację procesów 

dydaktycznych.  

C. Wdrażanie do systematyczności poprzez codzienne zajęcia wynikające z planu dnia. 

D. Zwiększanie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności poprzez  

umożliwianie każdemu uczniowi odniesienia sukcesu szkolnego. 

E. Kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. 

F. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków                        

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

 

3. Modelowanie prawidłowych postaw moralnych i społecznych – wychowanie do wartości. 

A. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych poprzez respektowanie norm 

akcentujących wzajemny szacunek, akceptację, współpracę z innymi w środowisku 

rodzinnym, rówieśniczym i lokalnym – wspieranie edukacji rówieśniczej. 

B. Rozwijanie wrażliwości na kulturę języka, piękno środowiska, potrzeby drugiego człowieka 

oraz krzywdę i cierpienie innych. 

C. Budowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych 

z najważniejszych wartości w życiu. 
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D. Przygotowywanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków rodzinnych                          

i obywatelskich w oparciu o zasady etyki, moralności, demokracji, tolerancji                              

i sprawiedliwości. 

E. Rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej. 

F. Kształtowanie postaw patriotycznych, w tym rozwijanie miłości do ojczyzny oraz 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na 

wartości kulturowe Europy i świata.  

 

4. Kształtowanie świadomości w zakresie prawidłowego wyboru celów życiowych oraz  

umiejętności ich realizacji poprzez dokonywanie odpowiedzialnych wyborów. 

A. Kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów oraz przygotowanie do podjęcia zadań             

i ról wynikających z wejścia w dorosłość. 

B. Prowadzenie poradnictwa zawodowego w wyborze właściwej szkoły ponadgimnazjalnej 

oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy. 

C. Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni. 

D. Rozwijanie samorządności uczniów/wychowanków poprzez włączanie ich w podmiotowe 

i odpowiedzialne współtworzenie społeczności. 

 

XIII. Formy oddziaływań wychowawczych i stosowane metody wychowawcze 

1. Modelowanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych opartych na pozytywnych 

wzorcach i opracowanych regulaminach placówki. 

A. wzmacnianie pozytywnych i akceptowanych społecznie norm i zachowań, 

B. samorządność, 

C. przykład własny, 

D. spotkania, pogadanki, prelekcje, spotkania z ludźmi kreatywnymi, twórczymi o ciekawych 

zainteresowaniach.  

 

2. Aktywne i twórcze organizowanie czasu wolnego ukierunkowane na podejmowanie zachowań 

prozdrowotnych celem wskazania alternatywnych pozytywnych form działalności 

zaspokajających ważne potrzeby. 

A. zajęcia turystyczne: wycieczki, rajdy, piknik integracyjny, ,,szkoła przetrwania’’, 
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B. zajęcia rekreacyjno-sportowe: basen, lodowisko, zawody i rozgrywki sportowe, 

wewnątrzszkolna rywalizacja sportowa, mecze piłkarskie, 

C. zajęcia kulturalno-oświatowe: festyny, kino, teatr, wystawy, muzea, koncerty, prelekcje, 

konkursy,  

D. kółka zainteresowań, zajęciach pozalekcyjne i pozaszkolne, projekty edukacyjne. 

 

3. Opracowanie, realizacja i ewaluacja indywidualnych planów pracy wychowawczej. 

A. zajęcia lekcyjne i  wychowawcze, 

B. zajęcia socjoterapeutyczne, TZA - ART., 

C. zajęcia relaksacyjne, terapia Biofeedback, 

D. zajęcia integracyjne – społeczność korekcyjna, Golden Five,  

E. zajęcia rekreacyjno - sportowe, 

F. zajęcia korekcyjno - wyrównawcze. 

 

4. Oddziaływania profilaktyczne uprzedzające – mające na celu przeciwdziałanie 

i minimalizowanie pojawianiu się wśród uczniów/wychowanków zachowań ryzykownych oraz 

ich negatywnych konsekwencji dla ich zdrowia fizycznego, psychicznego i otoczenia. 

A. zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień od nikotyny,  

B. zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień od alkoholu,  

C. zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień od środków odurzających, substancji 

psychoaktywnych, środków zastępczych, dopalaczy, leków  

D. zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień od Internetu, gier komputerowych, 

E. zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, 

F. zajęcia profilaktyczne propagujące zdrowy styl życia – dbanie o higienę osobistą, zdrowie 

psychiczne i fizyczne. 

 

5. Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów/wychowanków w celu budowania więzi ze 

szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną – pomoc i wsparcie w procesie wychowawczym 

i socjalizacyjnym, kształtowanie przyjaznego klimatu szkoły otwartej, pedagogizacja 

rodziców/opiekunów. 

A. spotkania z rodzicami lub opiekunami (spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami), 
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B. rozmowy wspierające, motywujące, psychoedukacyjne, terapeutyczne, dyscyplinujące – 

pomoc psychologiczno - pedagogiczna, warsztaty dla rodziców/opiekunów, 

C. aktywizacja rodziców/opiekunów w proces wychowawczy, 

D. współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy i edukacyjny. 

 

6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę Placówki: Urząd Miasta Gliwice, Starostwo 

Powiatowe, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, poradnie zdrowia (w tym psychicznego), Sądy 

Rejonowe, Zespoły Kuratorskie, Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne, Policja, Miejskie 

Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Terapii Uzależnień, GCOP, GOM, METIS - Katowice, PSSE – 

Gliwice, ,,KROKUS’’, Dom Nadziei w Bytomiu, Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. 

 

7. Współpraca z innymi placówkami – szkoły, domy dziecka, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 

młodzieżowe ośrodki wychowawcze i inne. 

A. wymiana doświadczeń,  

B. wspólna organizacja imprez kulturalno - oświatowych, konkursów wiedzy tematycznej, itp.  

 

XIV. Umiejętności psychospołeczne uczniów w poszczególnych oddziałach 

Klasa V, VI, VII Szkoły Podstawowej 

wychowanek: 

1. różnicuje normy i zasady społeczne, uczy się ich przestrzegania 

2. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i placówki 

3. rozpoznaje swoje mocne strony i obszary do pracy nad sobą 

4. z szacunkiem i życzliwością odnosi się do rówieśników oraz osób dorosłych 

5. jest wrażliwy na potrzeby i cierpienie innych 

6. uczy się  komunikować swoje potrzeby w sposób społecznie akceptowalny   

7. rozwija swoje zainteresowania 

8. jest świadomy rozwoju biologicznego organizmu 

9. dba o higienę osobistą i estetykę ubioru 

10. prowadzi zdrowy styl życia i podejmuje zachowania prozdrowotne 

11. rozróżnia czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój fizyczny, 

psychiczny i emocjonalny 
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Klasa II Gimnazjum 

wychowanek:  

1. rozpoznaje i nazywa swoje uczucia 

2. dostrzega i szanuje inność – jest tolerancyjny 

3. nawiązuje przyjaźnie 

4. bierze udział w dyskusjach 

5. wpływa na integrację zespołu 

6. dba o bezpieczeństwo własne, kolegów i otoczenia 

7. rozpoznaje sposoby radzenia sobie ze stresem i agresją 

8. uczy się  reagować w sposób asertywny w sytuacjach społecznych 

9. umie prosić o  pomoc, robi to adekwatnie do sytuacji 

10. uczy się korzystać aktywnie z dóbr kultury 

Klasa III Gimnazjum 

wychowanek: 

1. samodzielnie dąży do czynienia dobra dla siebie i innych 

2. potrafi kierować swoimi wyborami  

3. określa cele swojej aktywności 

4. dostrzega potrzebę dalszej nauki i samokształcenia 

5. wyciąga wnioski ze swoich niepowodzeń 

6. ma różnorodne zainteresowania 

7. dba o prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny podejmując zachowania 

prozdrowotne 

8. pomaga innym 

9. potrafi dokonywać wyborów moralnych 

10. jest samokrytyczny 

11. uczy się/ jest odpowiedzialny 

12. szanuje godło i barwy narodowe, ma świadomość bycia obywatelem 

 

XV. Oczekiwana sylwetka absolwenta Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach  

Sfera fizyczna – absolwent: 

- dba o zdrowie psychiczne i fizyczne 

- dba o higienę osobistą, estetykę własną, otoczenia 
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Sfera relacji społecznych - absolwent: 

- posiada umiejętności pracy zespołowej 

- dba o kulturę osobistą, przyjmuje postawę szacunku, przestrzega zasad współżycia 

społecznego,  

- prezentuje postawę szacunku do rodziny i jest właściwie przygotowany do pełnienia w niej 

określonych ról 

- posiada nawyki właściwego komunikowania się 

- buduje satysfakcjonujące relacji z rówieśnikami i dorosłymi 

- posiada dostateczną wiedzę umożliwiającą pokierowanie własną drogą edukacyjną,  

 

Sfera emocjonalna - absolwent: 

- posiada umiejętność życia w zgodzie z samym sobą i akceptuje siebie 

- jest wrażliwy na sytuację życiową drugiego człowieka (empatia) i jest skłonny do niesienia 

pomocy innym 

- rozwiązuje trudne sytuacje życiowe, umie prosić o pomoc  

- posiada wiedzę na temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

 

Sfera duchowa - absolwent: 

- potrafi określić swoje mocne strony i obszary do pracy nad sobą 

- potrafi dokonać samooceny,  

- posiada świadomość własnej wartości 

 
XVI. Uwagi końcowe: 
  Program Profilaktyczno - Wychowawczy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla Gimnazjum 

nr 2 w Gliwicach oraz dla Szkoły Podstawowej został przyjęty do realizacji w roku szkolnym 

2017/2018. W tym czasie podlegał będzie corocznej ewaluacji zakładanych w nim celów 

i uzyskiwanych efektów. Program Profilaktyczno - Wychowawczy jest zgodny z Ustawą o Systemie 

Oświaty i Konwencją Praw Dziecka oraz aktami wykonawczymi do w/w Ustaw. 

 
 

Uchwała nr…………………… z dnia…………………..
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LP. 

 
KATEGORIA 

 
RODZAJ ZAJĘĆ 

 
TERMIN 

REALIZACJI 

 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 
SFERA 

 
1. 

 
Zajęcia  
integracyjno - 
adaptacyjne 

 
1. wycieczka integracyjna w góry – 

aktywne spędzanie czasu wolnego, 
propagowanie zdrowego stylu życia 

2. zajęcia integracyjne w grupach 
wychowawczych, zespołach klasowych, 

3. ,,bilans’’ 
4. spotkania indywidualne i grupowe 

  

 
październik  
 
 
wrzesień – październik 
 
wrzesień - czerwiec 
wrzesień - czerwiec  

 
 A. Brzezińska – Utratny 
Współorganizator K. Moroń 
 
nauczyciele, wychowawcy 
internatu 
psycholog 
pedagog, psycholog 
 

 
Sfera fizyczna – 
edukacja 
zdrowotna 
 
Sfera relacji 
społecznych  

 
2. 

 
Zajęcia  
kulturalno – 
oświatowe 
 
 
 
 
 
 

 
1. konkursy, zawody międzyszkolne 

- konkurs wiedzy historycznej 
 - obchody ,,Dnia Ochrony Danych 
Osobowych’’ 
- sportowe 

2.  spotkania edukacyjne 
- w ramach ,,Klubu miłośników 
Beskidów’’ 

3.  koła tematyczne  
4.  programy edukacyjne 
5. Dzień Edukacji Narodowej 

 

 
na bieżąco 
 
wrzesień - czerwiec  

 
B. Petryków – Podwórny 
K. Legieżyński 
 
E. Zielińska  
A. Brzezińska – Utratny 
 
nauczyciele 
 
M. Tyka - Michalska 
 

 
Sfera relacji 
społecznych  
 
 

 
3. 
 
 
 
 

 
Programy 
psychoedukacyjne 
 
 
 

 
1. ,,Falochron’’ 
2. ,,Golden Five’’ 
3. ,,Ekozespoły’’ 
4. ,,Szkoła bez przemocy’’ 
 

 
wrzesień - czerwiec 
 
 
 
 

 
 J. Marchewczyk 
Psycholog 
Pedagog  

 
Sfera relacji 
społecznych 
 
Sfera 
emocjonalna 
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4. 
 

 
Zajęcia 
rekreacyjno - 
sportowe 

 
1. ,,Konkurs na najlepszego sportowca 

roku’’ 
2. Zajęcia na basenie 
3. ,,Szkolny klub sportowy’’ 
4. ,,Mikołajkowy bieg po zdrowie’’ 
5. ,,Festyn Sośnicki’’, 
6. zawody wewnątrz i poza szkolne, 

rywalizacja sportowa, 
 

 
w ramach zajęć 
wychowawczych  
wrzesień - czerwiec 
wrzesień - czerwiec 
grudzień 
czerwiec 2018 
cały rok 
 

 
1. E. Zielińska  
 
2. K. Moroń 
3. K. Legieżyński 
4. E. Zielińska, K. Moroń 
5. A. Brzezińska – Utratny  
(współodpowiedzialni 
nauczyciele/wychowawcy) 
6. wychowawcy, nauczyciele 

 
Sfera fizyczna 
 
Sfera relacji 
społecznych  

 
 
5. 

 
Profilaktyka 
uzależnień 

 
1. warsztaty profilaktyki zintegrowanej 

dla uczniów/wychowanków 
2. warsztaty ze Strażą Miejską 

w Gliwicach, warsztaty profilaktyczne 
,,Fred Goes Net’’  

3. szkolenia, pogadanki  dotyczące  
tematyki środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków 
zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych, 

4. apele, pogadanki  poświęcone 
tematyce uzależnienia od nikotyny, 
szkodliwości palenia papierosów i 
odpowiedzialności karnej za palenie  
w miejscach publicznych 

5. ,,Światowy dzień zrywania z nałogiem 
nikotyny’’ 

,,Dzień bez papierosa’’ 
6. pogadanki poświęcone tematyce 

uzależnienia od alkoholu 

 
wrzesień - czerwiec 
 
10 październik 
 
 
na bieżąco 
 
 
 
 
na bieżąco 
 
 
 
 
listopad 
 
31 maj 
na bieżąco 
 

 
1. psycholog 
pedagog 
2. Józef Marchewczyk, 
pedagog, psycholog 
 
3. G. Gajek – Czapla 
Psycholog 
Pedagog 
wychowawcy internatu 
 
4.nauczyciele/wychowawcy/
dyrektor, psycholog, pedagog 
 
 
5. E. Zielińska 
Psycholog, pedagog 
 
 
6. Psycholog, pedagog 
 

 
Sfera 
emocjonalna 
(profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych)  
 
Sfera duchowa 
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7. pogadanki dotyczące uzależnienia od 
Internetu – w tym gier 
komputerowych, pornografii, mediów  
i innych  

8. ,,Światowy Dzień walki z AIDS’’ 
9. ,,TZA-ART.’’ trening zastępowania 

agresji 
 

na bieżąco 
 
 
 
11-15 grudnia 
w drugim semestrze   

7. wychowawcy internatu, 
psycholog, pedagog 
 
 
8. psycholog, pedagog 
9. G. Gajek - Czapla 

 
6. 
 
 
 
 
 

 
Zajęcia 
socjoterapeutyczne, 
Trening 
zastępowania 
agresji TZA-ART 

 
w ramach zajęć szkolnych, 
wychowawczych, zajęć z psychologiem, 
pedagogiem,  
 
 
 

 
zgodnie z ustalonym na dany 
rok szkolny planem lekcji, 
planem zajęć 
wychowawczych 

 
G. Gajek – Czapla 
Psycholog 
Pedagog 
Nauczyciele/wychowawcy 
MOS 

Sfera 
emocjonalna 
 
Sfera relacji 
społecznych 
 
Sfera duchowa 
 

 
7.  

 
Zajęcia  
korekcyjno - 
wyrównawcze 

 
1. ,,odrabianki’’ 
2. ,,zajęcia dodatkowe’’, kółka 

tematyczne 
 

 
zgodnie z planem zajęć 
wychowawczych 

 
Wychowawcy internatu 
Nauczyciele 
 

 
Sfera duchowa 
 
Sfera 
emocjonalna 
 
 

 
8. 

 
Zajęcia 
informacyjno - 
edukacyjne 

 
1. apele szkolne 
2. gazetki tematyczne 
3. pogadanki edukacyjne (propagowanie 

bezpiecznego zachowania na terenie 
Ośrodka, zasady BHP itp.) 

4. zebrania z rodzicami (pedagogizacja 
rodziców), zebrania Rady 

 
raz w tygodniu 
na bieżąco 
 
zgodnie z harmonogramem 
na dany rok szkolny 
 
 

 
Dyrektor 
Psycholog 
Pedagog 
Wychowawcy 
klas/nauczyciele 
Wychowawcy internatu 

 
Sfera 
emocjonalna 
 
Sfera relacji 
społecznych 
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Pedagogicznej, Zespołu ds. Okresowej 
Oceny Sytuacji Edukacyjno – 
Wychowawczej 
uczniów/wychowanków 

5. rozmowy indywidualne z Dyrektorem 
Ośrodka, pedagogiem, psychologiem, 
wychowawcami klas, Internatu  

 

 
 
 
 
na bieżąco –  
w ramach potrzeb 
 

 
9. 

 
Spotkania 
profilaktyczne  
z przedstawicielami 
instytucji 
wspomagających 
pracę placówki 
(pogadanki, 
szkolenia, 
warsztaty, itp.) 

 
1. ,,Tydzień Profilaktyki’’,  
2. Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna,  
3. Wydział Zdrowia UM , 
4. ,,Dom Nadziei’’, 
5. Klub Abstynenta ,,KROKUS’’, 
6. Policja, 
7. Straż Miejska w Gliwicach, 
8. Powiatowa Stacja Sanitarno 

Epidemiologiczna, 
9. ,,Familia’’, Rada Osiedla Sośnica, 

 

 
 
19 luty  
na bieżąco 
 
 
 
 
10 październik, 6 marzec 

 
Dyrektor  
Psycholog 
Pedagog 
Osoby odpowiedzialne 

 
Sfera relacji 
społecznych  
 
Sfera 
emocjonalna 
 
Sfera duchowa 

 
10. 

 
Zajęcia  
poświęcone 
podnoszeniu 
bezpieczeństwa na 
terenie Placówki  
 
 
 
 

 
1. zapoznanie uczniów/wychowanków  

z regulaminem Placówki, współpraca 
z Samorządem Szkolnym, zasady BHP  

2. pogadanki dotyczące przestrzegania 
obowiązujących zasad i norm (apele, 
godziny wychowawcze, zajęcia 
internatowe, rozmowy z pedagogiem, 
psychologiem 

3. zajęcia w ramach ,,Ekozespołów’’ 

 
wrzesień  
 
 
na bieżąco 
 
 
 
 
wrzesień - czerwiec 

 
Wychowawcy internatu/klas 
Pedagog, koordynator ds. 
bezpieczeństwa  
mgr J. Marchewczyk, osoby 
współodpowiedzialne 

 
Sfera duchowa 
 
Sfera relacji 
społecznych 
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 4. próbny alarm przeciwpożarowy 
5. ,,Dzień bez przemocy’’ 
6. ,,Dzień bezpiecznego Internetu’’ 

 

raz w roku 
 
 

 
11.  
 
 

 
Organizacja czasu 
wolnego, rozwijanie 
zainteresowań 

 
1. kółka zainteresowań  

a. historyczno - obywatelskie 
b. polonistyczne 
c. matematyczne 
d. przyrodniczo – ekologiczne 
e. sportowe 
f. techniczno - informatyczne 
g. techniczne 
h. biblioteczne 

2. ,,Klub miłośników Beskidów’’ 
3. zajęcia wychowawcze 
4. Dzień chłopaka 

 
5. Konkurs fotograficzny „Kolory jesieni” 

 
6. Dzień życzliwości 
7. Andrzejki 

 
  

 
wrzesień – czerwiec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wrzesień  
 
październik 
 
listopad 
listopad 

 
Nauczyciele,  
wychowawcy internatu 

 
Sfera duchowa 
Sfera 
emocjonalna 
Sfera fizyczna 
Sfera relacji 
społecznych  

 
12. 
 
 
 
 

 
Promocja zdrowego 
stylu życia 

 
1. pogadanki dotyczące poprawy 

i utrwalania nawyków higienicznych 
2. gazetki tematyczne 
3. rozmowy uświadamiające w zakresie 

zdrowego trybu życia, dbałości 
o kondycję fizyczną i psychiczną,    

 
na bieżąco 
 
 
raz w tygodnie 
 
 

 
Wychowawcy internatu 
Pedagog, psycholog 

 
Sfera fizyczna 
 
Sfera duchowa 
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4. monitorowanie sytuacji zdrowotnej 
5. konkurs - ,,Czystość w pokojach’’ 
6. akcja - ,,Czyste ręce, zdrowia więcej” 
7. warsztaty profilaktyczne w zakresie 

,,Zaburzeń odżywiania wśród dzieci 
i młodzieży’, 

8. edukacja w zakresie chorób, ich 
etiologii, możliwości przeciwdziałania 
i leczenia. 

 
 

codziennie 
 
 
październik 
 
 
wrzesień - czerwiec 

 
13.  

 
Inne formy zajęć i 
warsztatów 
 
 

 
Twórcza inicjatywa członków Samorządu 
Uczniowskiego spójna z ,,Kalendarzem 
Imprez i Świąt’’ zaplanowanym na dany 
rok szkolny 
 

 
wrzesień  - czerwiec 

 
Wyznaczone osoby 
odpowiedzialne  

 
Sfera duchowa 
 
Sfera relacji 
społecznych 
 
Sfera 
emocjonalna 
 

 
 
 
 
OPRACOWANIE:  mgr Małgorzata Duda – pedagog MOS w Gliwicach  
       mgr Magdalena Klasik - psycholog MOS w Gliwicach 


