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PODSTAWA PRAWNA
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r.
nr 78, poz. 483 ze zm.)
2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ z 10 grudnia 1948
3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu
w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167)
4. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526)
5. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)
6. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481)
7. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
8. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487)
9. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 783)
10. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 957)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249)
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 356)
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz.1647) oraz rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach z 13 lutego 2019r.(Dz.U. z 2019r. , poz. 323),
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 532) oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w
sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 28
sierpnia 2017r.(Dz.U. z 2017r. , poz. 1643).
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WSTĘP
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w II Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach opiera
się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców
i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści
szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły
i wewnątrzszkolnym systemem oceniania a także z kierunkami polityki oświatowej.
Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej
społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem
realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać
zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Zgodnie z Ustawą z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, zm. Z 2017 r.
poz. 949) „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” Rolą szkoły,
oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z
uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. „Wychowanie rozumiane
jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej,
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez
działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży” (ustawa Prawo
Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Art. 1 ust. 3).

WIZJA NASZEJ SZKOŁY
Wtedy to próba jest, wtedy jest waga,
Ile? Nad sobą wziąłeś panowania;
Wartość ci się odsłania naga –
I oto widzisz, ktoś – ty? … bez pytania.
/C. K. Norwid, „Tyrtej – Za kulisami”/

MODEL ABSOLWENTA
Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania
w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu
odpowiedzialności za własny rozwój.
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Norwidowiec kończący szkołę:
1.
2.
3.
4.
5.

Kieruje się uniwersalnymi wartościami etycznymi.
Radzi sobie w trudnych sytuacjach (również poprzez szukanie pomocy).
Osiąga wyznaczone cele.
Zmienia świat na lepszy.
Jest świadomym odbiorcą kultury.

CELE PROGRAMU
Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
jest promocja zdrowia, wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie
zachowaniom ryzykownym.
Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane jest na osiągnięcie pełnej
dojrzałości w sferze*:
1. Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia
i podejmowania zachowań prozdrowotnych.
2. Psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej) – ukierunkowanej na zbudowanie
równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku
do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw
sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska
sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej.
3. Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu
społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm
społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności
wypełniania ról społecznych.
4. Duchowej (aksjologicznej) – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego
i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia
oraz poczucia sensu istnienia.
*Zbigniew B. Gaś Wiesław Poleszak Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo – profilaktyczny
szkoły

STRATEGIA DZIAŁAŃ SZKOŁY
Strategia działań szkoły opiera się na działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników szkoły. Są to działania uprzedzające, mające
na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych również związanych
z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków
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zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych (zwanych dalej substancjami
psychoaktywnymi) przez uczniów.
I.

Działalność wychowawcza

1. Wspieranie uczniów, również poprzez współpracę z rodzicami w prawidłowym
rozwoju i zdrowym stylu życia.
2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do
jednych z najważniejszych wartości w życiu.
3. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
poprzez przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego.
4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji
rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i
rodziców, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami.
5. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
6. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
7. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na
celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
8. Kształtowanie
wrażliwości
na
potrzeby
innych,
w
tym
osób
niepełnosprawnych.
9. Kształtowanie u uczniów postawy szacunku do środowiska przyrodniczego,
w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju,
motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska.
10. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce
narodowej i światowej.
11. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii
i tradycji narodowych.
II.

Działalność edukacyjna

polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności uczniów, ich
rodziców i nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia:
1. Poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i
zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży, rozpoznawania wczesnych
objawów używania substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i
leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu
przypadkach.
2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych
uczniów.
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3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności
samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania
własnych emocji.
4. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w
konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania
substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia
psychicznego wieku rozwojowego.

III.

Działalność informacyjna

polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji na temat zagrożeń i
rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
Działalność ta skierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły:
1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom na temat
skutecznych
sposobów
prowadzenia
działań
wychowawczych
i
profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu substancji
psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych.
2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich
rodziców w przypadku używania substancji psychoaktywnych.
3. Przekazanie informacji uczniom, rodzicom oraz nauczycielom na temat
konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii.
4. Informowanie uczniów i rodziców o obowiązujących procedurach
postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkoły z Policją w
sytuacjach zagrożenia narkomanią.
IV.

Działalność profilaktyczna

polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i
wskazującej. Obejmuje ona:
a. w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów
w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie
działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych
niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków
psychoaktywnych.
b. w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów , którzy ze
względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania
biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań
ryzykownych.
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c. w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których
rozpoznano wczesne objawy używania środków psychoaktywnych, lub
występowanie innych zachowań ryzykownych, które nie zostały
zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
1. Wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia
oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań
ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich substancji
psychoaktywnych.
2. Pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb rozwojowych poprzez
przygotowanie dla uczniów oferty zajęć rozwijających zainteresowania i
uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej
ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny,
sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej.
3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności
samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania
własnych emocji.
4. Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych i
promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i
grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w
ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji
profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań
ryzykownych.
6. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny działań z zakresu przeciwdziałania używaniu substancji
psychoaktywnych.
EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja całości programu polega na gromadzeniu informacji na temat
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu
wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja może być przeprowadzana poprzez:






obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian
analizę dokumentacji
przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników
administracji i obsługi
rozmowy z rodzicami
wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli
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Ewaluacja programu przeprowadzona będzie po czterech latach funkcjonowania
programu przez zespół wychowawczo - profilaktyczny. Zadaniem zespołu będzie
opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada
Pedagogiczna i Rada Rodziców.
Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach dnia 29 września 2020 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
załącznik nr 1 do programu wychowawczo - profilaktycznego

CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA
(DIAGNOZA POTRZEB)
2020/2021
Diagnoza czynników chroniących i ryzyka i wynikająca z niej diagnoza potrzeb jest
postawą do podejmowania przez szkołę działalności wychowawczo – profilaktycznej.
Przez CZYNNIKI CHRONIĄCE rozumiemy własności indywidualne, relacje z ludźmi
oraz zasoby środowiska, które mogą neutralizować działanie czynników ryzyka.
Czynniki chroniące rozpatruje się najczęściej w kilku obszarach.
Są to:
– cechy, umiejętności i zdolności indywidualne,
– wspierające relacje z bliskimi osobami,
– pozytywne cechy środowiska rodzinnego,
– wsparcie płynące ze środowiska pozarodzinnego,
– cechy środowiska lokalnego i miejsca zamieszkania (zasoby do wykorzystania).
Czynniki chroniące nie usuwają negatywnych doświadczeń lub niekorzystnych
czynników z życia dorastającego człowieka, lecz pomagają mu zmagać się z nimi z
dobrym skutkiem. Działanie czynników chroniących polega na zwiększaniu ogólnej
odporności młodego człowieka, wyzwalaniu motywacji i energii do walki z
przeciwnościami, czyli, innymi słowy, polega na uruchamianiu procesów odwrotnych
do tych, które prowadzą do choroby, zaburzeń zachowania lub nieprzystosowania.
Na przykład zaangażowanie się młodego człowieka w niesienie pomocy osobom
niepełnosprawnym może wzmacniać jego poczucie własnej wartości i dawać mu
poczucie satysfakcji, co w konsekwencji może sprzyjać ograniczeniu zachowań
buntowniczych w kontaktach z rodzicami lub szkołą.
Przez CZYNNIKI RYZYKA rozumiemy właściwości indywidualne, cechy środowiska
społecznego i efekty ich interakcji, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem
powstawania nieprawidłowości, zaburzeń, chorób lub przedwczesnej śmierci. W
sensie statystycznym czynniki ryzyka to korelaty (właściwości, które współwystępują
z nieprawidłowym zachowaniem lub chorobą) lub predyktory, czyli właściwości, które
poprzedzają w czasie powstawanie nieprawidłowych zachowań, zaburzeń lub
chorób. Na podstawie wiedzy o czynnikach ryzyka możemy przewidywać wystąpienie
niepożądanych zjawisk, np. zachowań problemowych młodzieży, ale czynniki ryzyka
nie są przyczynami w ścisłym znaczeniu tego słowa. Pojawienie się czynników
ryzyka nie musi nieuchronnie prowadzić do negatywnych konsekwencji, ale wyraźnie
zwiększa ryzyko ich wystąpienia.
Zachowania problemowe/ryzykowne młodzieży są wypadkową statusu społecznoekonomicznego rodziny, relacji interpersonalnych w rodzinie, umiejętności rodziców,
cech indywidualnych dziecka, postaw i zachowań rówieśników, klimatu społecznego
szkoły i cech środowiska zamieszkania. Trudno z tej listy wyłonić jeden dominujący
czynnik lub grupę czynników. Dodatkowo w przypadku zachowań ryzykownych
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młodzieży mamy do czynienia z konstelacją czynników ryzyka zmieniającą się w
różnych okresach rozwojowych.
W okresie dojrzewania do czynników już wcześniej istniejących dołączają nowe,
związane z biologicznym i psychospołecznym dojrzewaniem. Wzrasta znaczenie
wpływów rówieśniczych, którym zwykle towarzyszy eksperymentowanie z
zachowaniami ryzykownymi. Dojrzewanie jest okresem, w którym – w
niesprzyjających warunkach – kumulują się wpływy wielu czynników ryzyka i
dochodzi do eskalacji zachowań ryzykownych.*
*Piśmiennictwo do badań nad czynnikami chroniącymi i czynnikami ryzyka znajduje się w opracowaniu:
Ostaszewski K. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w zachowaniach ryzykownych dzieci i młodzieży. W:
Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, Mazur J i wsp. Instytut
Matki i Dziecka, Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Warszawa 2008; 19‒46.

ŚRODOWISKO SZKOLNE (fizyczne)
Zwrócenie uwagi na poniższe elementy ma znaczenie w ocenie czynników ryzyka i
ochrony w szkole, a mianowicie:
- ilość uczniów w szkole/wielkość budynku – zagęszczenie
- monitoring
- ciemne, niepilnowane obszary, miejsca w szkole
- kolorystyka ścian
- infrastruktura
- biblioteka
- sklepik szkolny
II Liceum w Tychach liczy od 2019 roku 420 uczniów. Obecnie w roku szkolnym
2020/21 jest to liczba: 452 uczniów i uczennic, 48 nauczycieli i nauczycielek oraz 10
pracowników i pracownic nie będących nauczycielami. Do roku 2019, od wielu lat
liczba uczniów oscylowała wokół 250 co dawało komfort w poruszaniu się po
budynku. W szkole zamontowany jest od lat monitoring. Są jednak miejsca, których
kamera nie obejmuje. W budynku znajdują się stare pomieszczenia schronu oraz
wejście na poddasze (które obecnie nie jest dostępne dla młodzieży). Do dyspozycji
uczniów są też szafki, które mieszczą się na wysokości schronu. Na tym samym
poziomie znajduje się szatnia dla dziewcząt.
W szkole w 2018/2019 roku został przeprowadzony remont, po którym stan budynku
można określić jako dobry; m.in. zostało wymienione oświetlenie. Szkoła posiada
dobrze oznakowane drogi ewakuacyjne, jest częściowo wyposażona w technologie
informatyczne. W związku z ogrzewaniem z miasta, szkoła w okresie jesiennym nie
jest zbyt ocieplona, temperatura jest dość niska, zaś w okresie około wakacyjnym
(maj, czerwiec, wrzesień) niektóre sale są zbytnio nasłonecznione, co powoduje
mocne ich nagrzanie i brak odpowiedniej wentylacji. Z okien szkolnych sal widać albo
przestrzeń i zieleń (po jednej stronie), albo też zagęszczenie drzew i krzewów zaraz
przy oknach – po drugiej, co sprzyja procesowi edukacji.
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Kolorystyka ścian w salach i na korytarzach jest dość jednostajna, jest to kolor
szary.*
Dużym atutem naszego liceum jest przyjazna biblioteka z bogatym księgozbiorem.
Uczniowie znajdują w niej miejsce na spokojne przygotowanie się do zajęć,
spotkania kół zainteresowań itp. (w związku z zaostrzeniami wynikającymi z COVID 19 liczba osób przebywających w bibliotece może liczyć 8).
Kolejnym atutem i dobrym miejscem w naszej szkole jest sklepik o nazwie: „Korytko
Norwida”. Wywiad przeprowadzony z właścicielką sklepiku oraz uczniami i
uczennicami wskazuje na to, iż sklepik dostosowuje się z jednej strony do potrzeb
naszych uczniów i nauczycieli, ale też nie wykracza poza uznane dla zdrowego stylu
życia normy. Oferta jest bardzo szeroka od bułek wieloziarnistych z twarożkiem,
humusem i warzywami po desery chia, zdrowe owsianki, zbożowe ciastka.
Napoje najczęściej kupowane to woda lub soki, rzadziej mleka smakowe.
Z przekąsek: ciastka ze zbożami, paluszki, popcorn, pieczywo ryżowe, ze słodyczy:
ciastka zbożowe z: dynią, musli, słonecznikiem, z owoców: jabłka i banany.
Uczniowie nie są zainteresowani słodkimi wafelkami, nie lubią rodzynek i nie chcą
tego dodatku np. w owsiankach. W tym roku jest mniejsze niż w ubiegłym
zainteresowanie sałatkami. Uczniowie nie zgłaszają, aby czegoś im w sklepiku
brakowało.
Rekomendacje
- ustalenie sposobu poruszania się po szkole, zwracanie na to szczególnej uwagi
(aktualnie w sytuacji zagrożenia COVID – 19 procedura poruszania się po
korytarzach szkolnych została ujęta w odrębnych regulaminach)
- dyżury nauczycieli, obserwacja miejsc nie objętych monitoringiem, dodatkowe
dyżury na dziedzińcu w czasie ładnej pogody, by dać uczniom możliwość
pooddychania świeżym powietrzem
- pełne wyposażenie szkoły w technologie informatyczne
- zwrócenie uwagi na ubiór w okresie jesiennym, zakup grzejników
- zakup klimatyzatorów/wentylatorów
- w czasie kolejnego remontu zmiana kolorystyki ścian. (badania wskazują, iż kolory
takie jak: jasnoniebieski, żółty, pomarańczowy, zielony, mogą mieć wpływ na
podniesienie kreatywności u uczniów, poprawę zachowań społecznych, zmniejszenie
wrogości i drażliwości, stymulują czujność a nawet mogą podnieść Iloraz Inteligencji
o 12 punktów)*.
odpowiedzialni: dyrektor szkoły, nauczyciele
*Raport II z badań NPZ.XI_17.2017 Maja Łoś, Anna Hawrot Instytut Profilaktyki Zintegrowanej „Jak badać
szkolne czynniki ryzyka i ochrony?”
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ŚRODOWISKO SZKOLNE (społeczne: rodzice, nauczyciele, pracownicy nie
będący nauczycielami, uczniowie)
NAUCZYCIELE
Nauczyciele wypełnili kwestionariusz ankiety. W badaniu wzięło udział 34
nauczycieli. Ankieta zawierała 18 pytań zamkniętych.
wzór ankiety
ANKIETA SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK
tak
1.

W mojej szkole relacje między nauczycielami są dobre.

2.

Nauczyciele chętnie ze sobą współpracują.

3.

Mogę otrzymać pomoc od nauczycieli, gdy jej potrzebuję.

4.

Moi uczniowie traktują mnie z szacunkiem.

5.

Czuję, że uczniowie mnie lubią.

6.

Większość moich uczniów przykłada się do nauki.

7.
Większość moich uczniów przestrzega ustalonych reguł pracy na
lekcjach.
8.
Moje relacje z rodzicami uczniów są dobre.
9.
Większość rodziców uczniów współpracuje ze mną
w sprawach swoich dzieci.
10.
Mogę liczyć na pomoc wielu rodziców moich uczniów,
gdy tego potrzebuję.
11.
Zwykle dobrze czuję się w pracy w szkole.
12.

Lubię pracować w tej szkole.

13.
Poleciłabym/łbym innym nauczycielom tę szkołę jako przyjazne
miejsce pracy.
14.
Znajduję czas na relaks/odpoczynek.
15.
Rozwijam swoje umiejętności radzenia sobie
ze stresem/napięciami.
16.
Posiadam pełen zakres informacji dotyczący działań szkoły w
okresie pandemii COVID – 19.
17.
Czuję się bezpiecznie pod względem sanitarno – higienicznym.
18.
Szkoła jest przygotowana/zapewnia wystarczającą ilość sprzętu
do prowadzenia nauki zdalnej.

raczej
tak

raczej
nie

nie
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Wyniki ankiety
czynniki chroniące:
94% nauczycieli uważa, że w II LO relacje między nauczycielami są dobre (w tym
20% TAK, 74% RACZEJ TAK)
98% uważa, że nauczyciele chętnie z sobą współpracują (w tym 24% TAK, 74%
RACZEJ TAK)
100% otrzymuje pomoc w razie potrzeby (w tym 45% TAK, 55% RACZEJ TAK)
100% nauczycieli uważa, że traktowanych jest przez uczniów z szacunkiem (w tym
58% TAK, 42% RACZEJ TAK)
100% nauczycieli uważa, że jest lubianych przez uczniów ( w tym 33% TAK, 67%
RACZEJ TAK)
93% uważa, że uczniowie przykładają się do nauki (w tym 8% TAK, 85% RACZEJ
TAK); (w ubiegłym roku: 50% TAK, 44% RACZEJ TAK)
100% nauczycieli uważa, że uczniowie przestrzegają ustalonych wcześniej reguł na
lekcjach (w tym 29% TAK, 71% RACZEJ TAK)
100% nauczycieli twierdzi, że ich relacje z rodzicami są dobre (w tym 24% TAK, 76%
RACZEJ TAK)
94% nauczycieli uważa, że większość rodziców współpracuje z nimi w sprawach
swoich dzieci ( w tym 29% TAK, 65% RACZEJ TAK)
85% nauczycieli uważa, że może liczyć na pomoc rodziców (15%TAK, 70% RACZEJ
TAK)
94% nauczycieli dobrze czuje się pracując w szkole (w tym 46% TAK, 48% RACZEJ
TAK)
98% nauczycieli lubi pracować w „Norwidzie” (w tym 52% TAK, 46% RACZEJ TAK)
98% poleciłoby innym nauczycielom pracę w II LO (w tym 52% TAK, 46% RACZEJ
TAK)
65% nauczycieli znajduje czas na odpoczynek/relaks (w tym 15% TAK, 50%
RACZEJ TAK)
65% nauczycieli rozwija swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem/napięciem (w
tym 15% TAK, 50% RACZEJ TAK)
czynniki ryzyka:
35% nauczycieli raczej nie znajduje czasu na relaks/odpoczynek
35% nauczycieli raczej nie rozwija swoich umiejętności radzenia sobie ze
stresem/napięciem

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Wnioski i rekomendacje:
Badanie nauczycieli wykazało zdecydowanie więcej czynników ochrony, zarówno w
relacjach nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, jak i nauczyciel – uczeń, co
jest bardzo korzystne dla pogłębiania sprzyjającego klimatu społecznego w szkole.
Taka baza, gdzie ludzie z sobą współpracują i szanują się wzajemnie jest podstawą
m.in. do tworzenia poczucia bezpieczeństwa w szkole zarówno wśród uczniów, ich
rodziców jak i nauczycieli. Wskazane jest dbanie o utrzymywanie takich relacji.
Dość niepokojący natomiast jest fakt, iż 35% nauczycieli ma kłopot ze znalezieniem
czasu na zadbanie o swój dobrostan, odpoczynek oraz 35% nie rozwija swoich
umiejętności radzenia sobie ze stresem. Odpoczynek i relaks jest niezbędny w
procesie zawodowym w każdej grupie zawodowej, a w pracy z ludźmi, a w
szczególności z młodzieżą jest nieodzowny. Bez tego pracownik/nauczyciel może
pracować mniej wydajnie, jak również mogą pojawiać się niepokojące objawy stresu,
przemęczenia, jak frustracja, drażliwość itp., co w efekcie może powodować
niepożądane reakcje, zachowania, a w dalszej konsekwencji tzw. wypalenie
zawodowe objawiające się często różnymi stanami chorobowymi. Obecnie – w
czasie pandemii – należałoby szczególnie zadbać o siebie i zrównoważyć czas na
pracę i relaks, wiadomo bowiem, że zestresowany organizm jest mniej odporny i
bardziej narażony na wszelkie infekcje.
Dlatego też sugerowane jest przyjrzenie się proporcjom czasu przeznaczanego
na pracę i na relaks indywidualnie i/lub też wskazane jest zorganizowanie dla
nauczycieli „Norwida” warsztatów uczących różnych form relaksacyjnych, co
miałoby być pomocne we wdrożeniu ich w życie codzienne i korzystanie z nich
dla zachowania wewnętrznej równowagi i dobrego samopoczucia.
odpowiedzialni: dyrektor szkoły, przewodniczący WDN, wszyscy nauczyciele
Podobne wyniki miały miejsce w roku szkolnym 2019/20. Został zaplanowany
warsztat rodzenia sobie ze stresem (kwiecień), który nie odbył się z powodu
epidemii.
PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI
wzór ankiety
ANKIETA SKIEROWANA DO PRACOWNIKÓW SZKOŁY, KTÓRZY NIE SĄ NAUCZYCIELAMI
tak
1. Zwykle dobrze się czuję w pracy w szkole.
2.

Lubię pracować w tej szkole.

3.

Poleciłabym/łbym innym tę szkołę jako przyjazne miejsce pracy.

4.

Czuję, że uczniowie mnie lubią.

raczej raczej
tak
nie

nie
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5.

Większość uczniów reaguje na moje prośby i zalecenia.

6.

Większość uczniów szanuje moją pracę.

7.
Posiadam pełen zakres informacji dotyczących działań szkoły w
okresie pandemii COVID – 19.
8.
Czuję się bezpiecznie pod względem warunków sanitarno –
higienicznych.

wyniki ankiety
czynniki chroniące:
100% pracowników nie będących nauczycielami dobrze czuje się w pracy w szkole
(w tym 86% TAK, 14% RACZEJ TAK)
100% lubi pracować w „Norwidzie” (w tym 86% TAK, 14% RACZEJ TAK)
100% pracowników poleciłoby innym II LO jako przyjazne miejsce pracy (w tym 86%
TAK, 14% RACZEJ TAK)
100% pracowników uważa, że są lubiani przez uczniów (w tym 57% TAK, 43%
RACZEJ TAK)
100% uważa, że uczniowie reagują na ich prośby czy zalecenia (w tym 29% TAK,
71% RACZEJ TAK)
71% uważa, że uczniowie szanują ich pracę (w tym 29% TAK, 42% RACZEJ TAK),
29% RACZEJ NIE – czynnik ryzyka
100% posiada pełen zakres informacji dotyczących działań szkoły w okresie
pandemii COVID – 19
100% Czuje się bezpiecznie pod względem warunków sanitarno – higienicznych (w
tym 57% TAK, 43% RACZEJ TAK)
Wnioski i rekomendacje:
Pracownicy szkoły nie będący nauczycielami dobrze czują się w pracy w „Norwidzie”,
w relacjach z innymi pracownikami, nauczycielami a także uczniami, co jest
zdecydowanie czynnikiem ochrony jeśli chodzi o podejmowanie przez uczniów
zachowań ryzykownych. Pracownicy obsługi są niezwykle ważnymi osobami
będącymi przez cały czas na terenie szkoły, na korytarzach szkolnych. Mogą mieć
wiele spostrzeżeń i ważnych informacji o zachowaniach uczniów. Zarówno ich dobre
relacje z młodzieżą jak i wyraźnie stawiane granice są istotne w obszarze
bezpieczeństwa.
By utrzymać nadal 100% czynników chroniących sugerowane jest – jak dotychczas pełne zaangażowanie pracowników w proces wychowawczo – profilaktyczny,
zwracanie uwagi, korygowanie zachowań, współpraca z nauczycielami itp.
Należy zwrócić uwagę uczniom, wyjaśnić rolę pracowników administracji (na
zajęciach z wychowawcą), by nie było wątpliwości, jak ważna i potrzebna jest
praca ww. pracowników i oraz że należy im się szacunek, m.in. przestrzegając
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zasad kultury osobistej i kłaniania się na co dzień (informacje również z
wywiadu i obserwacji).
odpowiedzialni: wychowawcy klas
RODZICE
Czynniki chroniące i ryzyka zostały zdiagnozowane na podstawie analizy ankiety
elektronicznej, którą rodzice mieli możliwość wypełnić poprzez e-dziennik. Ankieta
zawierała 22 pytania zamknięte. W badaniu wzięło udział: 144 rodziców.
wzór ankiety
ANKIETA SKIEROWANA DO RODZICÓW UCZNIÓW I UCZENNIC II LO w Tychach
Lp.

TAK

1

Moje dziecko chętnie chodzi do szkoły.

2

Moje dziecko jest zadowolone, że uczęszcza do Norwida.

3

Postrzegam II LO jako miejsce przyjazne dla mojego dziecka.

4

Moje dziecko czuje się w szkole bezpiecznie.

5

Moje dziecko potrafi dobrze się koncentrować na wykonywanych zadaniach, w
tym na nauce.

6

Uczenie się sprawia mojemu dziecku problemy.

7

Moje dziecko ma pozytywny stosunek do siebie.

8

Moje dziecko ma dobre relacje z rówieśnikami.

9

Moje dziecko angażuje się w pomoc innym.

10

Moje dziecko jest aktywne fizycznie, uprawia sport.

11

Znam wszystkich kolegów i koleżanki mojego dziecka.

12

Wiem gdzie i z kim moje dziecko spędza czas.

13

Moje dziecko ulega innym.

14

Jestem otwarty/otwarta na rozmowy z moim dzieckiem.

15

Moje dziecko rozmawia ze mną o swoich problemach.

16

Często rozmawiam z moim dzieckiem.

17

Mam dobry kontakt z moim dzieckiem.

18

Wspieram moje dziecko gdy potrzebuje pomocy.

NIE
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19

W moim domu panuje ciepła i przyjazna atmosfera.

20

Moje dziecko ma/miało kontakt z substancją psychoaktywną (alkohol,
papierosy, marihuana, dopalacze, inne narkotyki).

21

Moje dziecko spędza zbyt dużo czasu korzystając z multimediów (komputer,
telefon).

22

Moje dziecko pali papierosy / e-papierosy.

czynniki chroniące:
89% rodziców twierdzi, że ich dziecko chętnie chodzi do szkoły
94% uważa, że dziecko jest zadowolone, że uczęszcza do Norwida
97% postrzega II LO jako miejsce przyjazne
97% uważa, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie
85% uważa, że dziecko potrafi dobrze się koncentrować
82% uważa, że uczenie się nie sprawia dziecku problemów
89% rodziców jest zdania, że ich dziecko ma pozytywny stosunek do samego siebie
94% uważa, że dziecko ma dobre relacje z rówieśnikami
87% potwierdza zaangażowanie swoich dzieci w pomoc innych
70% rodziców twierdzi, że ich dziecko jest aktywne fizycznie
67% rodziców zna kolegów i koleżanki swojego dziecka
97% rodziców wie gdzie i z kim ich dziecko spędza czas
83% rodziców uważa że ich dziecko jest asertywne
100% rodziców deklaruje otwartość na rozmowę z dzieckiem
90% rodziców potwierdza, że dziecko rozmawia o swoich problemach
96% rodziców twierdzi, że często rozmawia ze swoim dzieckiem
99% uważa, że ma dobry kontakt ze swoim dzieckiem
100% rodziców jest zawsze wsparciem dla swojego dziecka gdy potrzebuje ono
pomocy
97% rodziców ocenia atmosferę w domu jako ciepłą i przyjazną
83% rodziców uważa, że ich dziecko nie miało kontaktu z substancją psychoaktywną
95% twierdzi, że ich dziecko nie pali papierosów
czynniki ryzyka
30% rodziców jest zdania, że ich dzieci nie są aktywne fizycznie
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33% nie zna kolegów i koleżanek swojego dziecka
60% (2/3 rodziców) jako problem widzi zbyt długi czas spędzany przez dziecko przed
komputerem (z telefonem)
18% rodziców obserwuje, że uczenie się nie jest łatwym zadaniem dla ich dziecka
15% zauważa kłopoty z koncentracją uwagi
17% twierdzi, że ich dziecko ulega innym
17% rodziców wie o tym, że ich dziecko miało/ma kontakt z substancją
psychoaktywną

wnioski i rekomendacje:
Z obserwacji rodziców wynika, że ich dzieci a nasi uczniowie pozytywnie postrzegają
szkołę, że czują się w niej bezpiecznie i są zadowoleni z wyboru szkoły, co jest
bazowym czynnikiem w dalszym rozwoju młodego człowieka – poczucie
bezpieczeństwa i radość z pobytu w szkole. Znaczna większość uważa, że ich dzieci
dobrze czują się w towarzystwie swoich rówieśników, bo sami też dobrze siebie
oceniają, mają poczucie własnej wartości. Rodzice wiedzą gdzie ich dzieci spędzają
czas, mają stały kontakt z dzieckiem, rozmawiają z nim, są otwarci na rozmowy o ich
problemach, wspierają, gdy trzeba. Nasi uczniowie są zatem zaopiekowani w domu
rodzinnym, co z pewnością sprzyja ich rozwojowi, edukacji, osiąganiem sukcesów.
Natomiast swoje obawy rodzice koncentrują wokół ograniczonej aktywności fizycznej
swoich dzieci, łącząc to z czasem spędzanym przez młodzież przed komputerem,
czego konsekwencją może być fakt, że 1/3 rodziców nie zna znajomych swoich
dzieci, bo są to albo znajomi z sieci, albo też - obserwując obecną tendencję do
niespotykania się w domach czy też nie przedstawiania swoim rodzicom znajomych w tych 33% będą to też znajomi spoza sieci np. ze szkoły.
Zdecydowana mniejszość rodziców - ale trudno te dane pominąć mówiąc o
czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka – zauważa, że ich dzieci mają problem z
uczeniem się, co może mieć związek z koncentracją uwagi na co też wskazują.
Niektórzy zauważają również tendencję do ulegania, co może mieć związek z
dokonywaniem nieodpowiednich dla siebie wyborów, a co za tym idzie narażeniem
na zachowania ryzykowne, o których też niektórzy rodzice wspominają i przyznają że
ich dziecko ma lub miało kontakt z substancją psychoaktywną.
Należy zwrócić szczególną uwagę w czasie bieżącej pracy na młodzież, która
ma problemy w nauce oraz z koncentracją uwagi i – jeśli trzeba –
zaproponować pomoc psychologiczno – pedagogiczną takiemu uczniowi i jego
rodzicom (zgodnie z wytycznymi w rozporządzeniu o ppp). Podobnie, gdy
nauczyciel/wychowawca/specjalista zauważy objawy nadmiernego kontaktu z
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komputerem czy substancją psychoaktywną (np. senność, brak energii,
„leżenie” na ławce, ale też agresja, nadmierna aktywność itp.)
odpowiedzialni: nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, specjaliści
UCZNIOWIE
Zespół wychowawczo – profilaktyczny przeprowadził badanie ankietowe
mające na celu diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka, a co za tym
idzie diagnozę potrzeb młodzieży naszego liceum.
Ankieta składała się z 34 pytań zamkniętych. Pytania dotyczyły: możliwości
indywidualnych, również związanych z cechami osobowościowymi, radzenia sobie z
emocjami, radzenia sobie w szkole, oceny siebie, relacji z rodzicami, spędzania
wolnego czasu, zachowań ryzykownych.
Ankietę przeprowadzono w klasach I, II i III, próba badawcza: 179 respondentów.
wzór ankiety
ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I UCZENNIC II LO w Tychach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Moja koncentracja uwagi jest dobra
TAK
Potrafię się swobodnie wypowiadać
TAK
Uczenie się sprawia mi problemy
TAK
Panuję nad złością
TAK
„Dogaduję” się z rówieśnikami
TAK
Oceniam siebie pozytywnie (widzę w sobie więcej pozytywów niż negatywów) TAK
Wierzę w swoje możliwości
TAK
Zawsze dążę do pozytywnego rozwiązania konfliktu
TAK
Jeżeli ktoś mnie do czegoś namawia, czego nie chcę, to
ODMAWIAM
ULEGAM
Czuję się bezpiecznie i stabilnie w mojej rodzinie
TAK
W mojej rodzinie panuje harmonia i zrozumienie
TAK
Moi rodzice wiedzą gdzie i z kim spędzam czas
TAK
Moi rodzice wspierają mnie w moich decyzjach
TAK
Moi rodzice są otwarci na rozmowę ze mną
TAK
Mieszkam z obojgiem rodziców
TAK
Mam rodzeństwo
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

17. W moim mieszkaniu/domu mieszka łącznie ze mną (podaj liczbę osób):

………………..

18.
19.
20.
21.
22.
23.

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Mój stan zdrowia fizycznego jest dobry
Cieszę się, że jestem Norwidowcem
Myślę, że w Norwidzie panuje przyjazny klimat
Pomagam, gdy ktoś potrzebuje pomocy
Reaguję, gdy widzę przejawy dyskryminacji, przemocy
Biorę (będę brał/a) udział w konkursach i innych imprezach org. przez szkołę

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

24. Zdarzyło mi się opuścić celowo pojedyncze lekcje
25. Zdarzyło mi się opuścić celowo cały dzień nauki

TAK
TAK

NIE
NIE

26. Zdarzyło mi się zapalić papierosa/e-papierosa
TAK
NIE
27. Palę papierosy/e-papierosy
NIE
RZADKO
CZĘSTO
28. Zdarzyło mi się mieć kontakt z substancją psychoaktywną (alkohol, marihuana, inne narkotyki,
dopalacze)
TAK
NIE
29. Mam kontakt przynajmniej z jedną z wyżej wymienionych substancji
NIE
RZADKO
CZĘSTO
30. Spędzam czas grając w gry komputerowe
NIE
RZADKO
CZĘSTO
31. Przeznaczam czas na media społecznościowe
NIE
RZADKO
CZĘSTO
32. Ilu Twoich kolegów/koleżanek pije alkohol (również piwo) przynajmniej raz w miesiącu?
ŻADEN

NIEWIELU

WIELU

WIĘKSZOŚĆ

WSZYSCY

33. Ilu Twoich kolegów/koleżanek „bierze” narkotyki (również marihuanę) przynajmniej raz w
miesiącu?
ŻADEN

NIEWIELU

WIELU

WIĘKSZOŚĆ

WSZYSCY

34. Ilu Twoich kolegów/koleżanek „bierze” dopalacze przynajmniej raz w miesiącu?
ŻADEN

NIEWIELU

WIELU

WIĘKSZOŚĆ

WSZYSCY

Wyniki ankiety
czynniki chroniące:
71% uczniów uważa, że potrafi się skupić na danej czynności bez zakłóceń
69% uczniów potrafi się swobodnie wypowiadać
66% uczniów uważa, że uczenie się nie sprawia im problemów
82% nie ma problemów z panowaniem nad złością
92% nie ma problemów komunikacyjnych z rówieśnikami
55% ocenia siebie pozytywnie
68% wierzy w swoje możliwości
82% zawsze dąży do pozytywnego rozwiązania konfliktu
93% potrafi odmówić, jeśli ktoś ich do czegoś namawia
89% czuje się bezpiecznie i stabilnie w swojej rodzinie
77% uważa, że w rodzinie panuje harmonia i zrozumienie
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86% twierdzi, że rodzice wiedzą gdzie i z kim spędza czas
90% twierdzi, że rodzice wspierają ich
87% uważa, że rodzice są otwarci na rozmowę
85% uczniów mieszka z obojgiem rodziców
84% ma rodzeństwo
Liczba osób w gospodarstwie domowym:
6% uczniów – 2
31% uczniów – 3
38% uczniów – 4
15% uczniów – 5
8% uczniów – 6
1% - 7
1% - 8
92% uczniów jest w dobrym stanie zdrowia fizycznego
91% uczniów cieszy się, że jest „Norwidowcem”
87% uczniów twierdzi, że w Norwidzie panuje przyjazny klimat
94% pomaga innym w potrzebie
80% uczniów reaguje, gdy widzi przejawy dyskryminacji czy przemocy
60% przyznaje, że bierze udział w imprezach organizowanych przez szkołę
60% uczniów nie zapaliło papierosa
78% uczniów nie pali papierosów/e-papierosów
61% młodzieży nie ma kontaktu z substancją psychoaktywną
64% uczniów uznaje, że żaden z ich kolegów nie bierze narkotyków
87% uczniów uznaje, że żaden z ich kolegów nie bierze dopalaczy
czynniki ryzyka:
29% uczniów ma problem z koncentracją uwagi
31% nie potrafi się swobodnie wypowiadać
Dla 34% uczniów uczenie się jest problemem
45% młodzieży ocenia siebie negatywnie
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32% nie wierzy w swoje możliwości
W 23% rodzin nie panuje harmonia i zrozumienie
20% uczniów nie reaguje na przejawy dyskryminacji/przemocy
40% nie bierze i nie chce brać udziału w szkolnych konkursach/imprezach
57% uczniów deklaruje, że celowo opuszcza pojedyncze lekcje
57% uczniów informuje, że zdarzyło im się celowo opuścić cały dzień nauki
40% uczniów w swoim życiu zapaliło choć raz papierosa
9% często, a 13% rzadko pali papierosy
52% uczniów miało kontakt z substancja psychoaktywną
12% często, a 27% rzadko (39%) ma kontakt z substancją zmieniającą świadomość
33% często a 32% (65%) rzadko gra w gry komputerowe
69% często, a 27% (96%) rzadko przeznacza czas na media społecznościowe
12% młodzieży uważa, że większość kolegów/koleżanek pije alkohol przynajmniej
raz w miesiącu, a 7% że wszyscy
Analiza porównawcza - wyniki ankiet rodziców i uczniów:
Warto zwrócić uwagę na rozbieżności w odpowiedziach uczniów i rodziców na te
same pytania w niektórych zagadnieniach:
Tylko 15% rodziców zauważa brak koncentracji u swoich pociech, a prawie dwa razy
więcej uczniów deklaruje z tym problem (29%).
18% rodziców zauważa problemy z uczeniem się u swoich dzieci, a uczniowie
przyznają się do tego w 34%.
Zdecydowana większość rodziców (89%) uważa, że ich dzieci oceniają się
pozytywnie, natomiast prawie połowa młodzieży II LO deklaruje, że ma problem z
poczuciem własnej wartości (45%).
Harmonia i zrozumienie w rodzinie. Na to hasło mogą składać się następujące
czynniki: dobry kontakt z dzieckiem, wspieranie go, otwartość na rozmowę i
rozmawianie z nim, mówienie o swoich problemach rodzicom, przyjazna atmosfera w
domu itp. Zdecydowana większość rodziców uważa, że właśnie tak jest w ich
rodzinie (ok. 98%), natomiast 23% młodzieży nie odczuwa tej harmonii i zrozumienia.
Zaledwie 17% rodziców myśli, że ich dziecko miało bądź ma kontakt z substancją
psychoaktywną, a 52% młodzieży deklaruje że miało, natomiast 27% twierdzi że ma.
Przekazanie rodzicom na zebraniu wyników tej części ankiet (analiza
porównawcza) wydaje się konieczne. Zbyt wysoka ocena możliwości swojego
dziecka może powodować większe oczekiwania w zakresie osiągnięć w
edukacji. Również ważne byłoby zwrócenie uwagi rodziców na problem z

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

samooceną nastolatków, na ważność wspierania dziecka, reagowania na jego
potrzeby (nie zawsze artykułowane) a także komunikaty kierowane do niego. To
czas nadwrażliwości, dużego napięcia psychicznego, burzliwych uczuć i
stresów, i wynikających nie rzadko z nich skłonności do podejmowania
zachowań ryzykownych, m. In. kontaktów z substancjami psychoaktywnymi, na
co również warto zwrócić szczególna uwagę w tym czasie. Oprócz przekazania
informacji rodzicom, wskazane byłoby zorganizowanie dla rodziców
szkolenia/prelekcji z zakresu trudności nastolatków w tej fazie rozwoju i
profilaktyki zachowań ryzykownych.
odpowiedzialni: wychowawcy, dyrektor
Rekomendacje
W związku z istnieniem powyższych czynników ryzyka, oprócz realizacji strategii
założonej w programie wychowawczo – profilaktycznym, należy podjąć następujące
działania:
Zadanie do realizacji

Sposób realizacji

1

wspieranie i wzmacnianie
poczucia wartości uczniów
i uczennic

uważna obserwacja, reagowanie
na zachowanie i wypowiedzi
ucznia, chwalenie

nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy,
specjaliści

2

indywidualizacja w
podejściu do ucznia

wskazywanie zasobów oraz
realnych, konkretnych możliwości
uczniów, stwarzanie sytuacji
dających możliwość osiągnięcia
sukcesu.

nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy,
specjaliści

3

aktywizowanie uczniów i
zachęcanie ich do
podejmowania
działań/wyzwań

uważna obserwacja i zachęcanie
do wypowiedzi uczniów
nieśmiałych

nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy,
specjaliści

4

umożliwianie uczniom
uczestnictwa w projektach,
konkursach, wszelkich
działaniach (także
wolontaryjnych)
podnoszących ich
kompetencje w zakresie
przedsiębiorczości,
wzmacniających i
uruchamiających ich
kreatywność a także

przedstawianie uczniom
ciekawych ofert konkursowych,
przeniesienie odpowiedzialności
za realizacje projektu na uczniów
ale czuwanie nad sposobem
pracy ucznia, bycie otwartym na
współpracę, pytania itp.

nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy,
opiekun
wolontariatu

Lp.

Odpowiedzialni
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kompetencje cyfrowe
5

objęcie uczniów
przejawiających problemy
z uczeniem się i
koncentracją uwagi
szczególną troską w
bieżącej pracy a w
sytuacjach tego
wymagających pomocą
psychologiczno –
pedagogiczną. /Kierunki

Zwrócenie szczególnej uwagi na
ucznia w czasie lekcji, zwrócenie
uwagi na czynniki rozpraszające
(okno, inni uczniowie…) - zmiana
miejsca siedzenia w klasie, gdy
jest to niezbędne i jemu
pomocne; objęcie ucznia ppp –
konsultacja z wychowawcą,
innymi nauczycielami, ze
specjalistami, rodzicami.

nauczyciele
przedmiotu,
wychowawcy,
specjaliści

polityki oświatowej 2020/21: 3.
Zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia oraz wsparcia
psychologiczno –
pedagogicznego wszystkim
uczniom z uwzględnieniem
zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych./

6

umożliwienie wszystkim
zachęcanie bardziej nieśmiałych
uczniom wypowiadania się uczniów, mających problem z
zabieraniem głosu do wzięcia
udziału w dyskusjach w czasie
lekcji

7

wdrożenie
technik/sposobów
skutecznego uczenia się

wprowadzenie dodatkowych
nauczyciele,
zajęć na lekcje z wychowawcą,
wychowawcy
przypominanie o sposobach
skutecznego uczenia się w czasie
lekcji

8

profilaktyka zachowań
ryzykownych głównie w
zakresie spożywania
alkoholu i kontaktów z
innymi substancjami
psychoaktywnymi w tym
dopalaczami jak również w
zakresie e-uzależnień

obserwacja zachowań uczniów,
również pod kątem objawów
wzmożonego stresu i
przygnębienia – objęcie uczniów
pomocą psychologiczno –
pedagogiczną;
obserwacja uczniów na lekcjach i
czasie przerw, otwartość na
rozmowę z uczniem
zgłaszającym problem,
współpraca ze specjalistami
psychologiem, pedagogiem
szkolnym;
zwrócenie szczególnej uwagi na

nauczyciele,
wychowawcy

nauczyciele,
wychowawcy,
nauczyciele
pełniący dyżur,
pracownicy nie
będący
nauczycielami
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komunikaty uczniów dotyczące
sposobów spędzania czasu w
szkole i poza nią, na zachowania
grup i pojedynczych uczniów,
przestrzeganie planu dyżurów w
przerwach międzylekcyjnych;
wprowadzenie dodatkowych
zajęć na lekcje z wychowawcą
9

dbanie o wysoką
frekwencję uczniów

konsekwentne rozliczanie
frekwencji (system punktowy),
monitorowanie i diagnozowanie
przyczyn nieobecności ucznia,
współpraca nauczycieli z
wychowawcą, wychowawców z
rodzicami,
pedagogiem/psychologiem
szkolnym

wychowawcy

10

wspieranie budowania
systemu wartości młodego
człowieka w codziennym
życiu /kierunki polityki

zwiększenie ilości zajęć/dyskusji
o wartościach w życiu człowieka

wychowawcy,
nauczyciele,
wszyscy
pracownicy
szkoły

zwiększenie ilości zajęć
dotyczących zjawiska
dyskryminacji i przemocy,
wyjaśnianie na czym dokładnie
polega;

wychowawcy,
nauczyciele,
wszyscy
pracownicy
szkoły

oświatowej państwa: 5.
Działania wychowawcze szkoły.
Wychowanie do wartości,
kształtowanie postaw i
respektowanie norm
społecznych./.

11

dyskryminacja i przemoc

zwracanie uwagi na ww. zjawisko
w czasie przerw i na lekcjach, w
zespołach klasowych
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Załącznik nr 2 do programu wychowawczo - profilaktycznego

TEMATY PRIORYTETOWE DO REALIZACJI NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWAWCĄ
DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW EDUKACYJNYCH
Poniższe obszary tematyczne wynikają z diagnozy czynników chroniących i
czynników ryzyka (załącznik nr 1 do programu), strategii działań szkoły, jak i
kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
Szkoła ponadgimnazjalna
Adresaci

Działania: zajęcia z wychowawcą, warsztaty, prelekcje, dyskusje,
spotkania z zaproszonymi gośćmi, specjalistami, inne.

Klasy II

Poznaj siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Moje mocne strony moją wizytówką.
Szanuję prawa człowieka, pielęgnuję cnoty obywatelskie i wartości
demokratyczne.
Dobre sposoby na dobrą koncentrację.
Jak się nauczyć i się nie zmęczyć?
Widzę przemoc – niosę pomoc.
Żyję zdrowo – nie palę!
Alkohol, narkotyki – mówię NIE!
E-papierosy – czy naprawdę dobre rozwiązanie?
Bezpieczeństwo w internecie – odpowiedzialnie korzystam z mediów
społecznościowych.

Klasy III

Co to znaczy być dojrzałym? Dojrzałość emocjonalna i psychiczna.
Poszanowanie ludzkiej godności oraz poszukiwanie prawdy.
Stres w życiu zawodowym.
Dorosłe życie bez „polepszaczy”.
Hejt w internecie, mowa nienawiści – konsekwencje prawne i koszty
psychologiczne.
Szybko zapamiętuję bo różne techniki stosuję.
Wpływ aktywności fizycznej na koncentrację i wyniki
w nauce.
Zawody przyszłości.
W jaki sposób możemy chronić naszą planetę?
Czas to pieniądz – jak nim skutecznie zarządzać?

Szkoła ponadpodstawowa
Adresaci
klasy I

Działania: zajęcia z wychowawcą, warsztaty, prelekcje, dyskusje,
spotkania z zaproszonymi gośćmi, specjalistami, inne.
Jakie są moje mocne strony?
Moje wartości, wartości w mojej grupie.
Jak wzmacniać poczucie własnej wartości i lepiej radzić sobie
z krytyką otoczenia?
Nie chcę być dyskryminowany więc nie dyskryminuję.
Przemoc nie ma mocy.
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Jak się uczyć żeby się nauczyć?
Paleniu mówię stanowcze NIE!
(Nie) winna marihuana – konsekwencje jej palenia.
Zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Telefon w mojej dłoni – przekleństwo czy dobrodziejstwo
cywilizacyjne?
klasy II

Poznaj siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Moje mocne strony moją wizytówką.
Szanuję prawa człowieka, pielęgnuję cnoty obywatelskie i wartości
demokratyczne.
Dobre sposoby na dobrą koncentrację.
Jak się nauczyć i się nie zmęczyć?
Widzę przemoc – niosę pomoc.
Żyję zdrowo – nie palę!
Alkohol, narkotyki – mówię NIE!
E-papierosy – czy naprawdę dobre rozwiązanie?
Bezpieczeństwo w internecie – odpowiedzialnie korzystam z mediów
społecznościowych.

klasy III

Co to znaczy być dojrzałym? Dojrzałość emocjonalna i psychiczna.
Poszanowanie ludzkiej godności oraz poszukiwanie prawdy.
Stres w życiu zawodowym.
Dorosłe życie bez „polepszaczy”.
Hejt w internecie, mowa nienawiści – konsekwencje prawne i koszty
psychologiczne.
Szybko zapamiętuję bo różne techniki stosuję.
Wpływ aktywności fizycznej na koncentrację i wyniki
w nauce.
Zawody przyszłości.
W jaki sposób możemy chronić naszą planetę?
Czas to pieniądz – jak nim skutecznie zarządzać?

klasy IV

Zależność między zdrowiem fizycznym a psychicznym.
Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, samopoczucie i wyniki
w nauce.
Wspierasz kulturę - nie popierasz piractwa w internecie.
Wartość pracy w życiu człowieka.
Sposoby radzenia sobie ze stresem.
Sposoby na skuteczne powtarzanie – techniki zapamiętywania.
„Netykieta” - formy oficjalnej komunikacji.
Zasady dobrej autoprezentacji.
Co oznacza bycie EKO?
Umiejętność zarządzania czasem w życiu maturzysty.
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