
PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH W SZKOŁACH 
ZA JEGO REALIZACJĘ ODPOWIADAJĄ WSZYSCY PRACOWNICY SZKOŁY 

 
Każde spotkanie ucznia z pracownikiem Szkoły - w szczególności: nauczycielem, wychowawcą, tutorem (Liceum) psychologiem, pedagogiem, dyrektorem - staje się okazją do realizacji celów 

związanych ze wszystkimi obszarami dojrzałości. Kontekst dyżuru na korytarzu szkolnym, przypadkowej rozmowy w drodze do Szkoły, lekcji danego przedmiotu czy szkolnej uroczystości jest 

polem do działania wychowawczego. 

 

 
 

OBSZAR CELE  
SZCZEGÓŁOWE 

ZADANIA   
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 

FORMY REALIZACJI 
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Rozbudzenie w 

uczennicach i uczniach 

potrzeb duchowych 

oraz nakierowanie ich 

na podążanie za nimi. 

 

Pomoc wychowankom w zbudowaniu konstruktywnego systemu 

wartości i wprowadzenie na ścieżkę rozwoju osobowego; 

 

Przekazanie wiedzy na temat wartości uniwersalnych i kierowanie 

świadomości uczennic i uczniów na te wartości; 

 

Wskazywanie konsekwencji podejmowania trudu lub jego zaniechania 

w kwestii pracy nad sobą; 

 
Kształtowanie wrażliwości oraz dojrzałości moralnej; 
 
Wskazywanie wzorców osobowych. 

Spotkania z poezją przy okazji tygodni tematycznych; 
Wizyty na wystawach w muzeach, uwrażliwienie na przeżycia 

duchowe w konfrontacji z dziełem sztuki; 
Akcje „cytat na każdy tydzień”.  W każdym tygodniu uczennicom i 

uczniom oraz nauczycielom towarzyszy myśl zawarta we 

fragmencie z tekstu odwołującego się do szkolnego katalogu 

wartości. Do tekstu wraca się przy okazji spotkań z wychowawcą, 

tutorem (Liceum), nauczycielem przedmiotu; 
Uczulanie na takie zjawiska jak nietolerancja, rasizm, ksenofobia, 

mowa nienawiści („hejt”), łącznie z uświadamianiem uczennicom i 

uczniom konsekwencji prawnych zachowań o takich znamionach. 

Uczennice i uczniowie 

nie tolerują zła, 

dostrzegają je w 

świecie, swoim 

otoczeniu i starają się 

mu przeciwdziałać. 

Budowanie hierarchii wartości i ocenianie siebie, swojego zachowania 

w ich świetle; 

 

Analizowanie trudnych sytuacji z udziałem uczennic i uczniów. 

Budzenie odwagi do działania w różnych sytuacji. 

Uczennice i uczniowie 
przyjmują postawę 
otwartą, serdeczną i 
tolerancyjną wobec 
zjawisk, a nade 
wszystko osób 
dotkniętych 
cierpieniem. Są wierni 
nauczaniu naszej 
Patronki: „nie dziw 

się, nie oburzaj, tylko 
spróbuj zrozumieć”.   

Pomoc w akceptacji siebie i swoich ograniczeń, budowanie poczucia 

własnej wartości poprzez określenie osobistego potencjału; 

 

Budowanie otwartych relacji rówieśniczych; 

 

Uwrażliwianie na skutki naszych działań; 

 

Kształcenie postaw tolerancji, szacunku do odmiennych wyznań, ras i 

poglądów; 

 

Wzmacnianie pozytywnych postaw. 

Szukanie i rozumienie motywów postępowania bohaterów 

literackich, filmowych itp;  
Wykorzystywanie fragmentów Pisma Świętego, literatury i 

odnoszenie ich do sytuacji dnia codziennego; 

Podejmowanie tematów etycznych podczas omawiania lektur, 

wydarzeń historycznych, świąt a także w realnych sytuacjach 

zagrożeń; 
Zachęcanie do właściwej postawy; 
Prowadzenie dyskusji na temat autorytetów i idoli; 
Zachęcanie do nazywania własnych cech charakteru; 
Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych religii i 

kultur; 
Poszukiwanie źródeł uprzedzeń. 
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Uczennice i uczniowie 

potrafią rozpoznać i 

wyrażać swoje 

emocje, uczucia w 

sposób akceptowalny 

społecznie.  Są zdolni 

do samokontroli w 

sytuacjach wzburzenia 

i dużego napięcia. Nie 

ulegają trudnym 

emocjom i potrafią 

zachować hierarchię 

wartości nawet w 

sytuacji dużego 

stresu. 

Wyrażanie emocji trudnych w sposób akceptowalny społecznie. 

 

Trening umiejętności społecznych - TZA; 

Zajęcia z psychologii z psychologiem szkolnym. 

 

 

Uczennice i uczniowie 

wiedzą, kim są, i mają 

poczucie własnej 

wartości. 

 

Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i doświadczenia w codziennym 

życiu; 

 

Kształtowanie postaw asertywnych wśród dzieci i młodzieży. 

Tutoring. 

 

Uczennice i uczniowie 

rozpoznają i 

rozumieją emocje 

innych. 

Organizowanie sytuacji i wydarzeń, podczas których uczennice i 

uczniowie współpracują oraz pomagają sobie nawzajem. 

Warsztaty komunikacji interpersonalnej. 

 

Uczennice i uczniowie 

są wrażliwi na 

potrzeby innych. 

Umiejętność rozpoznawania emocji oraz wyrażania ich w sposób 

umożliwiający współdziałanie w grupie. 

Szkolne Koło Wolontariatu; 

Udział w akcjach charytatywnych. 

Uczennice i uczniowie 

w sytuacjach 

kryzysowych potrafią 

zadbać także o siebie.  

Nauka konstruktywnych sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji. Budowanie w uczniach asertywności opierającej się na poczuciu 

własnej wartości 
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 Uczennice i uczniowie 

są ciekawi świata, 

dążą do poszerzenia 

swojej wiedzy i 

rozwijania 

zainteresowań. 

Zaangażowanie dzieci i młodzieży w proces zdobywania wiedzy; 

 
Wspieranie aktywności uczniów. 

Uczestnictwo w Festiwalu Nauki (Liceum); 

Programy autorskie prowadzone przez dydaktyków. 



Uczennice i uczniowie 

potrafią dokonać 

adekwatnej 

samooceny swojej 

wiedzy i umiejętności 

oraz zaprezentować 

siebie na forum klasy, 

szkoły, środowiska. 

Rozwijanie umiejętności prezentowania siebie. Tydzień projektowy ukazujący konkretne zagadnienie w 

perspektywie holistycznej; 

Lekcje prowadzone w systemie oceniania kształtującego 
pozwalającego monitorować rozwój wiedzy i umiejętności 
uczennic i uczniów także pozwalającego im zrozumieć i uznać cel 
każdej lekcji; 
Kryteria zajęć są jasno rozpisane w „nacobezu”, dzięki czemu 

uczennice i uczniowie wiedzą, na co powinni zwrócić uwagę, 

przygotowując się do kolejnej lekcji lub sprawdzianu; 

Realizacja indywidualnych programów nauczania; 

Realizacja projektów edukacyjnych; 

Akcje i działania międzyklasowe na terenie Szkoły; 

Prowadzenie lekcji przez uczennice i uczniów; 

Udział w konkursach i olimpiadach. 

Uczennice i uczniowie 

potrafią wykorzystać 

wiedzę w praktyce, 

znają języki obce. 

Wdrażanie do umiejętności komunikowania się w języku obcym. 

 

Konkurs piosenki obcojęzycznej. 

Uczennice i uczniowie 

mają zdolność 

krytycznego myślenia 

oraz umiejętność 

stawiania pytań. Nie 

przyjmują 

rzeczywistości w 

sposób bezwolny, ale 

dążą do jej jak 

najpełniejszego 

zrozumienia. 

Nauka wykorzystania komputera w taki sposób, aby stał się 

bezpiecznym narzędziem pracy. 

Zajęcia ze specjalistami; 

Program „Moja głowa mój sukces”; 

Współpraca uczennic i uczniów naszych Szkół z Politechniką 

Warszawską oraz Uniwersytetem Warszawskim; 

Zajęcia/projekty Uniwersytetu Dziecięcego. 

Uczennice i uczniowie 

potrafią rozpoznać 

swoje 

zainteresowania, które 

stanowią dla nich 

imperatyw do 

samorozwoju. 

 

Rozwijanie predyspozycji i talentów; 

 
Stworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia; 

 
Rozwijanie zainteresowań i zdolności; 

 
Motywowanie uczennic i uczniów do podejmowania działań, 

poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań; 

 
Wdrażanie do praktycznego wykorzystania wiedzy; 

 
Kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i 

pasje; 

Spotkania z ciekawymi ludźmi; 

Projekty i zajęcia organizowane przez bibliotekę szkolną. 
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Uczennice i uczniowie 

znają prawa i 

obowiązki, szanują 

prawa innych. 

 

Zapoznanie i przypominanie zasad zawartych w WSO; 

 
Zapoznanie z prawami dziecka oraz prawami i obowiązkami ucznia; 

 
Egzekwowanie wywiązywania się z podjętych lub przydzielonych 

zadań; 

 
Pełnienie różnych ról społecznych poprzez aktywny rozwój działalności 

samorządowej uczennic i uczniów. 

Funkcja dyżurnego przyjmowana na okres jednego tygodnia, 

który ponosi szczególną odpowiedzialność za czystość sali 

lekcyjnej przed i po każdych zajęciach; 

Funkcja łącznika z biblioteką;  
Tworzenie kodeksów klasowych. 

 
 

Uczennice i uczniowie, 

widząc krzywdę 

drugiego człowieka, 

znajdują w sobie siłę i 

odwagę, żeby 

zareagować oraz 

udzielić wsparcia. Są 

empatyczni, mają 

nawyk brania pod 

uwagę słabszych. 

Obdarzanie szacunkiem wszystkich ludzi i przeciwstawianie się 

działaniom krzywdzącym innych. 
Spotkanie z Policją – wykład na temat odpowiedzialności prawnej 

nieletnich od 13. roku życia. 

 

 

Uczennice i uczniowie 

potrafią budować 

relację w oparciu o 

szacunek, uczciwość i 

empatię. 

Propagowanie działań Szkolnego Koła Wolontariatu; 

 
Kształtowanie świadomości przynależności do wspólnoty rodzinnej, 

szkolnej, lokalnej i narodowej oraz ogólnoludzkiej. 

Organizacja imprez i uroczystości szkolnych: Wyjście na Kopiec  

PW, Wieczornica, Święto Szkoły, Noc cecylkowa, Kiermasz 

adwentowy; 

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. 

Uczennice i uczniowie 

potrafią być asertywni 

w sytuacji, kiedy ich 

wartości oparte na 

dobru, prawdzie, 

pięknie są zagrożone. 

Dostrzegają różnicę 

między asertywnością, 

a agresją i uległością. 

Są zdolni do 

rezygnacji z własnego 

komfortu na rzecz ww. 

wartości.   

Uświadamianie uczennicom i uczniom, że przestrzeganie ustalonych 

norm i zasad wpływa na dobre relacje i zapobiega nieporozumieniom; 

 
Uczenie się przyjmowania odpowiedzialności za podjęte decyzje; 

 
Nauka rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy. 

Wdrażanie zasady fair play. 

 

Uczennice i uczniowie 

potrafią 

współpracować w 

grupie, prowadzić 

rozmowy, a także 

samodzielnie, bez 

arbitrażu nauczyciela 

rozwiązywać konflikty. 

Nauka poprzez pracę w grupie; 

 
Stwarzanie okazji do samodzielnego organizowania przez uczennice i 

uczniów wybranych działań. 

Wycieczki szkolne, zwłaszcza dłuższe, wielodniowe będące okazją 

do aranżowania interakcji w różnorodnych kontekstach 

społecznych; 

Projekty klasowe i szkolne. 

 



Uczennice i uczniowie 

podejmują decyzje w 

sposób samodzielny i 

odpowiedzialny. 

Wyrabianie wśród dzieci i młodzieży świadomości, że są 

współtwórcami zwyczajów i tradycji szkolnych i klasowych; 

 
Rozwijanie zdolności do planowania, podejmowania i realizowania 

przedsięwzięć; 

 
Uświadomienie skutków podejmowania przez uczennice i uczniów 

zachowań ryzykownych. 

Działalność Samorządu Uczniowskiego i współodpowiedzialność za 

to, co dzieje się w Szkole; 

Gazetka szkolna. 
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Inspirowanie 

wierzących uczennic 

oraz uczniów do 

rozbudzenia w sobie 

potrzeby rozwoju 

religijnego i danie 

niewierzącym 

możliwości poznania 

religii rzymsko-

katolickiej. 

Organizacja Mszy Świętych i przygotowanie ich starannej oprawy przy 

okazji ważnych szkolnych wydarzeń oraz świąt kościelnych; 

 
Organizacja porannej modlitwy, która angażuje uczennice oraz 

uczniów; 

 

Umożliwienie uczestniczenia w praktykach religijnych.  

Uczestniczenie nauczycieli, uczennic oraz uczniów w szkolnych 

Mszach Świętych; 

Czytanie wybranego psalmu lub modlitwy na pierwszej godzinie 

lekcyjnej; 

Uczestniczenie w lekcjach religii lub etyki oraz w wydarzeniach 

przy okazji świąt kościelnych.  

 

 

Stworzenie możliwości 

do rozwijania i 

pogłębiania 

religijności.  

Przygotowywanie do Sakramentów; 

 

Przygotowanie różnych form rekolekcji dostosowanych do wieku i 

stanu dojrzałości duchowej uczennic oraz uczniów; 

 

Przygotowanie klasowych uroczystości świątecznych oraz działań 

pomocowych; 

 

Zachęcanie uczennic oraz uczniów do poznawania religijnych tekstów 

kultury.  

Przyjmowanie Sakramentów przez uczennice oraz uczniów; 

Uczestniczenie w szkolnych rekolekcjach; 

Uczestniczenie uczennic oraz uczniów w działaniach na rzecz 

bliźnich, które umożliwiają dostrzeżenie Boga w drugim 

człowieku.  

 

 

Odważne głoszenie 

własnych poglądów 

religijnych i 

odnoszenie się z 

szacunkiem do innych 

postaw religijnych.   

Wypracowywanie właściwych relacji z ludźmi innych wyznań i 

niewierzącymi.  

Organizacja wydarzeń uświadamiających uczennicom oraz 

uczniom rolę osób wierzących oraz niewierzących w 

społeczeństwie demokratycznym.  
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Kształtowanie u dzieci 

i młodzieży postaw 

prozdrowotnych i 

ekologicznych. 

 

Promowanie ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport 

aktywności fizycznej; 

 
Poznanie własnego rozwoju i sprawności fizycznej oraz praktykowanie 

zachowań prozdrowotnych; 

 
Przedstawienie zasad racjonalnego odżywiania; 

 

Wdrażanie uczennic i uczniów do racjonalnego zarządzania czasem. 

Udział w różnorodnych zajęciach ruchowych; 

Rozszerzanie oferty zajęć sportowych; 

 

Dzień sportu; 

Zawody sportowe; 

Pogadanki i projekty propagujące zdrowy styl życia. 

 



Uczennice i uczniowie 

znają szkodliwe 

działanie nałogów i 

potrafią przestrzec 

przed nimi innych. 

 

Podnoszenie wiedzy na temat zagrożeń społecznych; 

 
Uświadamianie uczennicom i uczniom szkodliwości nałogów; 

 
Poznawanie przyczyn sięgania po środki uzależniające; 

 

Uświadomienie konsekwencji spożywania niezdrowej żywności i dużej 

ilości napojów energetyzujących; 

 

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu; 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom w sieci. 

Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji; 

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką 

uzależnień. 

 

Uczennice i uczniowie 

są świadomi zagrożeń 

dla życia i zdrowia 

człowieka płynących 

ze strony środowiska. 

 

Stosowanie zasad bezpieczeństwa; 

 

Respektowanie wspólnie ustalonych zasad; 

 
Poznawanie zasad bezpieczeństwa oraz numerów alarmowych; 

 
Poznanie zasad ewakuacji i zachowania w niebezpiecznych sytuacjach; 

 

Znajomość zagrożeń wynikających z kontaktu z osobami 

nieznajomymi; 

 

Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów 

środowiska; 

 

Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 

nadzwyczajnych. 

 

 


