
 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ w ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

(stanowi załącznik do Programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego na lata 2021-2025) 

 

Podejmowane działania Adresat Realizator Cel działania Termin 

Zapewnienie uczniom opieki i 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

Wychowawcy/ 

pedagoga 

szkolnego/ 

psycholog/ 

nauczyciele 

- realizacja zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń 

PPP – - współpraca z rodzicami, poradnią PP i innymi 

instytucjami  

- prowadzenie zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, opracowanie IPET- 

realizacja i ewaluacja działań 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Warsztaty dotyczące metodyki 

uczenia się. 

Uczniowie klas I pedagog szkolny/ 
psycholog 

- dostarczenie informacji o stylach 

uczenia się, 

- nauka sposobów twórczego 

robienia notatek, 

- dostarczenie wiedzy związanej z 

higieną pracy umysłowej 

- uniknięcie problemów szkolnych 

uczniów wynikających z braku 

umiejętności robienia notatek oraz 

nieodpowiedniej higieny pracy 

umysłowej. 

 

 

 I semestr 

 

2022/23 

Lekcje wychowawcze poświęcone 

dokumentom szkoły. 

Lekcje 

wychowawcze 

poświęcone 

dokumentom 

szkoły. 

Wychowawcy klas 

I, II, III i IV 

- dostarczenie wiedzy na temat praw i 

obowiązków ucznia, 

- poinformowanie o zmianach, 

- nakreślenie sylwetki absolwenta Technikum nr 1 

im. T. Kościuszki  

- określenie norm postępowania w szkole 

i poza jej obszarem, 

- wdrożenie do poszanowania ogólnie 

przyjętych norm i zasad życia 

społecznego, wynikającego ze 

znajomości dokumentacji szkolnej 

 

 I semestr 

 

2022/23 



 

1. Doskonalenie kompetencji nauczycieli 

do pracy z uczniami przybyłymi z 

zagranicy, w szczególności z Ukrainy, 

adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz 

kompetencji nauczycieli nowych 

przedmiotów wprowadzonych do 

podstawy programowej. 

 

Nauczyciele i 

specjaliści 

zatrudnieni w 

szkole 

Dyrektor 

,nauczyciele i 

specjaliści 

zatrudnieni w 

szkole 

- udział nauczycieli w szkoleniach 

WDN, 

- udział nauczycieli w szkoleniach, 

warsztatach i innych formach 

doskonalenia (stacjonarnie i on-line) 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Zajęcia dotyczące zdrowego stylu 

życia oraz substancji wpływających 

na pogorszenie kondycji 

psychofizycznej człowieka 

 

Realizacja programu „ARS –jak dbać 

o miłość 

 

 

 

Uczniowie klas I, II 
 

 

 

 
 

Uczniowie klas 

 III-IV 

Zaproszony przez 

pedagoga 

specjalista 

profilaktyki i 

terapii uzależnień 

 

Wychowawcy klas 

III –IV i pedagog 

szkolny 

- dostarczenie podstawowych informacji 

o czynnikach ryzyka, 

- ukazanie szkodliwości substancji 

psychoaktywnych na funkcjonowanie 

organizmu ludzkiego. 

 

-  ograniczanie niekorzystnych 

następstw zdrowotnych, 

prokreacyjnych i społecznych 

związanych z używaniem i 

nadużywaniem, alkoholu, substancji 

psychoaktywnych 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Lekcje wychowawcze poświęcone 

szkodliwości palenia papierosów 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

Wychowawcy/ 

pedagoga 

szkolnego 

- ukazanie sposobów manipulacji 

młodego człowieka przez 

koncerny produkujące papierosy 

- ukazywanie negatywnych 

skutków oddziaływania 

nikotyny, środków 

psychoaktywnych na zdrowie i 

atrakcyjność fizyczną. 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych.  Zwiększenie współpracy z 

rodzicami w zakresie monitorowania 

realizacji obowiązku nauki. 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

Wychowawcy/ 

pedagoga 

szkolnego 

 - analiza frekwencji uczniów – miesięczne 

zestawienia uczniów o wysokiej absencji 

- systematyczne informowanie rodziców o absencji 

uczniów  - wywiadówki, dni konsultacji dla rodziców, 

indywidualne spotkania z rodzicami, 

- wspieranie wychowawczej roli rodziców 

cały rok 

szkolny 

2022/23 



 

 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec środowiska naturalnego. 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

Wychowawcy/ 

nauczyciel 

biologii/ 

pedagoga 

szkolnego 

-  udział w akcji sprzątanie świata 

- udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, 

- działania służące ochronie środowiska naturalnego i 

klimatu, 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Wychowanie zmierzające do 

osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 

poprzez kształtowanie postaw 

ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

Wychowawcy/ 

pedagoga 

szkolnego 

- rozwijanie u uczniów empatii 

- podejmowanie na godzinach wychowawczych 

tematyki związanej z kształtowaniem postawy 

uczniów w oparciu o dobro i piękno 

- przeprowadzenie warsztatów, których celem będzie 

przygotowanie do podejmowania decyzji 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Zajęcia poświęcone poprawnej 

komunikacji interpersonalnej 

Uczniowie szkoły Nauczyciele 

przedmiotu 

przedsiębiorczość 

oraz wychowawcy 

przy wsparciu 

pedagoga 

-nakreślenie stylów omunikacji 

międzyludzkiej, 

- wdrożenie do stosowania zasad 

poprawnej komunikacji w 

dorosłym życiu, 

- nauka autoprezentacji. 

cały rok 

szkolny 
2022/23 

1. Wspomaganie wychowawczej roli 

rodziny przez właściwą organizację i 

realizację zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w rodzinie.  

Uczniowie szkoły Nauczyciel 

wychowania do 

życia w rodzinie/ 

wychowawcy 

klas/ pedagog/ 

psycholog 

- realizacja zajęć wychowania 

do życia w rodzinie zgodnie z 

podstawą programową 

- ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego 

młodzieży 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Lekcje warsztatowe poświęcone 

strategiom radzenia sobie ze stresem 

w obliczu egzaminu dojrzałości 

Lekcje warsztatowe poświęcone 

strategiom radzenia sobie ze 

stresem, emocjami 

 

Uczniowie klas IV 
 
 
Uczniowie klas I, II, 
III 
 

Pedagog szkolny 

wraz z 

Pielęgniarką 

szkolną 

- usystematyzowanie wiedzy 

dotyczącej objawów stresu, 

- dostarczenie informacji o typowych 

strategiach radzenia sobie ze stresem, 

- nauka technik obniżających napięcie 

mięśniowe i psychiczne związane z 

długotrwałym stresem, 

- nauka technik relaksacyjnych. 

I i II 
semester  
2022/23 



 

 

Lekcje dotyczące zaburzeń w 
odżywianiu (anoreksja, bulimia, 

kompulsywne objadanie się) wynikające 

z realizacji programu edukacji 

prozdrowotnej. 

Uczniowie klas 
I, II i III 

wskazanych 

przez pielęgniarkę 

szkolną ze 

względu na wyniki 

badań 

przesiewowych 

przez pielęgniarkę 

szkolną ze 

względu na wyniki 

badań 

przesiewowych 

- dostarczenie młodzieży podstawowych 
informacji dotyczących zaburzeń w odżywianiu, 
- wdrożenie do samokontroli, 

- wskazanie form pomocy wobec osób 

z zaburzeniami w odżywianiu 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Lekcje poświęcone tematyce 

wpływania na kondycję 

psychofizyczną młodzieży 

poprzez odpowiednio dobrany 

program ćwiczeń fizycznych. 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

- ukazanie sposobów wpływania na 

własny wizerunek poprzez 

odpowiednio dobrany program 

ćwiczeń 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Realizacja programu „Wybierz życie 

pierwszy krok”. Celem programu jest 

zmniejszenie występowania i 

umieralności na raka szyjki macicy. 

Zajęcia warsztatowe dotyczące 

profilaktyki nowotworów. 

 

 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 
biologii, WDŻ i 

wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny. 

 

 

 

- usystematyzowanie wiedzy 

dotyczącej zapobiegania raka szyjki 

macicy 

- dostarczenie podstawowych informacji 

o czynnikach ryzyka, 

zapoznanie z harmonogramem badań 

lekarskich, 

- wdrożenie do samokontroli. 

cały rok 

szkolny 

2022/2023 

 

 

 

 

Realizacja ogólnopolskiego 

programu onkologicznego 

dotyczącego profilaktyki nowotworu 

czerniaka. 

 

 

 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

 

Nauczyciele biologii, 

pedagog szkolny 

 

- dostarczenie podstawowych informacji 

o czynnikach ryzyka, zwiększanie 

wiedzy na temat czerniaka wśród 

młodzieży.  

 

 

do końca 

marca 

2023  

Zajęcia warsztatowe w klasach 

dotyczące 

poprawnej komunikacji oraz 

umiejętności społecznych 

Uczniowie klas I 

i II 

Wychowcy/ 

pedagoga/ 

psycholog oraz 

nauczyciele 

podstaw 

przedsiębioości 

- nauka konstruktywnego wyrażania 

własnego zdania, 

- dostarczenie informacji dotyczących 

barier komunikacyjnych oraz sposobów 

ich eliminowania, 

- nauka metod negocjacji 

cały rok 

szkolny 

2022/2023 



 

Prelekcje dotyczące niebezpiecznych 

zachowań podczas wakacji 

Uczniowie klas 

I, II, III i IV  

Wychowawcy klas - wzbudzenie chęci prezentowania 

bezpiecznych postaw podczas 

wakacji letnich, 

- rozwinięcie empatii, 
- dostarczenie informacji o niebezpieczeństwach 

06.2023r 

Zajęcia warsztatowe dotyczące 

profilaktyki cukrzycy 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

Pedagog szkolny 

wraz z 

pielęgniarką 

szkolną 

- dostarczenie podstawowych informacji 
o czynnikach ryzyka, odpowiednim odżywianiu 

- zapoznanie z harmonogramem badań lekarskich- 

wdrożenie do samokontroli. 

cały rok 

szkolny 

2022/2023 

Rozwój poszanowania dziedzictwa 

narodowego i kształtowanie 

świadomości narodowej. Wskazywanie 

autorytetów i wzorców moralnych. 

Uczniowie klas 

I , II, III i IV  

Nauczyciele, 

wychowawcy  

Świętowanie rocznic  

i wydarzeń patriotycznych, zajęcia z wychowawcą na 

temat patriotyzmu 

Zapoznanie młodzieży z historią 

szkoły i sylwetkami wybitnych 

postaci, absolwentów.  

Poszukiwanie autorytetów. 

zgodnie z 

kalendarzem 

 zgodnie z 

planem pracy 

wychowa-

wczej 

Kształtowanie postawy szacunku wobec 

środowiska naturalnego. 

Ekologia na co dzień. 

Uczniowie klas 

I , II, III i IV 

Wychowawcy, 

organizatorzy 

akcji  

Udział w akcjach charytatywnych 

na rzecz zwierząt, działalność 

wolontariatu, Samorządu 

Uczniowskiego, wycieczki 

krajoznawcze. 

według 

potrzeb 

 

Kształtowanie aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy zawodowej 

oraz wymagań rynku pracy. 

Uczniowie klas 

I , II, III i IV 

wychowawcy 

pedagog, 

psycholog,  

Współpraca z innymi instytucjami w celu uzyskania 

informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz 

współpraca z wyższymi uczelniami 

Spotkania z pracownikami 

wyższych uczelni dotyczące 

rekrutacji na różne kierunki 

studiów, nauka poszukiwania pracy, 

analizy ofert, nauka wypełniania 

dokumentów związanych z 

podjęciem pracy zawodowej, 

przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej przed podjęciem. 

według 
propozycji 
instytucji 
zainteresowa
nych 
współpracą 
ze szkołą 

Działania na rzecz poprawy 

frekwencji uczniów. 

Uczniowie klas 

I , II, III i IV 

nauczyciele, 

 wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. Rozmowy z uczniami 

i rodzicami w celu zdiagnozowania przyczyn niskiej 

na bieżąco 

poprzez e-

dziennik, 



 

  

  

  

 

frekwencji oraz jej eliminowaniu. 

Zintegrowanie współpracy z rodzicami 

w zakresie kontroli obowiązku nauki. 

zgodnie z 

harmonogram

em zebrań, 

spotkania i 

kontakty 

wynikające z 

potrzeb 

Zajęcia poświęcone agresji i 

przemocy w tym 

cyberprzemocy. 

 

Spotkania z przedstawicielem 

Komendy Powiatowej Policji w 

Wołowie 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

Wychowawcy klas 
I, II, III i IV zgodnie z 

otrzymanymi od 

pedagoga 

Materiałami; 

Funkcjonariusze 

Komendy 

Powiatowej Policji w 

Wołowie 

- dostarczenie młodzieży 

podstawowych informacji 

dotyczących zjawiska agresji i 

przemocy 

- poinformowanie o strategiach radzenia 

sobie w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu ucznia 

- ukazanie możliwości zapobiegania 

staniu się ofiarą 

cały rok 

szkolny 

2022/23 

Zajęcia poświęcone 

odpowiedzialności 

prawnej uczniów oraz praw 

związanych z 

przysługującą im ochroną 

Uczniowie klas I, 

II, III i IV 

Zaproszeni 

funkcjonariusze 

Komendy 

Powiatowej Policji w 

Wołowie 

- dostarczenie młodzieży podstawowej 

wiedzy prawnej dotyczącej 

odpowiedzialności prawnej 

- poinformowanie o przysługujących 

ofierze przestępstw a prawach 

cały rok 

szkolny 
2022/23 

Działania integrujące z 

uwzględnieniem propozycji 

zgłaszanych przez uczniów i 

rodziców, z możliwością włączenia 

w te działania psychologa, 

pedagoga, terapeutę. 

 

Uczniowie klas I , II, 

III i IV 

nauczyciele, 

 wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

Samorząd Uczniowski 

 

-częste kontakty i rozmowy nauczycieli, 

pedagogów z uczniami, uczniów 

z uczniami, objęcie wsparciem osób nieśmiałych i 

wycofanych, docenianie każdej aktywności, 

angażowanie do dodatkowych zadań; 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego szczególnie uczniom, którzy 

mają różne problemy związane z powrotem do 

normalnego funkcjonowania w życiu i w szkole, 

wywołane pandemią COVID-19 . 

-podejmowanie działań integrujących zespół 

klasowy, pomoc uczniom w reintegracji w szkole 

w systemie nauki stacjonarnej, np. obchody 

według 

potrzeb 

 



 

urodzin, aktywne przerwy śródlekcyjne, 

organizowanie częstych wyjść klasowych, 

-  organizowanie akcji angażujących młodzież w 

różne działania na rzecz pomocy innym, np."Dzień 

Piżamy"- jako gest solidarności z dziećmi 

chorującymi na nowotwory, które większość dnia 

spędzają w piżamach na oddziałach szpitalnych, 

udział w akcjach charytatywnych. 

Zintegrowanie działań 

profilaktycznych wynikających z 

programu profilaktyczno-

wychowawczego z działaniami 

przeciwdziałającymi COVID-19 i 

promującymi zdrowie. 

 

Uczniowie klas I , II, 

III i IV 

nauczyciele, 

 wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

 

- zajęcia dotyczące promocji zdrowia psychicznego, 

zdrowego stylu życia, 

- eliminowanie lęku, stresu związanego z epidemią 

- udzielanie wsparcia uczniom, rodzicom mającymi 

problemy zdrowotne, psychologiczne. 

- pomoc uczniom w powrocie do nauczania 

stacjonarnego, w odbudowaniu pozytywnego obrazu 

siebie. 

- kierowanie  rodziców, uczniów wymagających 

wsparcia do PPP, oraz innych specjalistów. 

według 

potrzeb 

 

 

 


