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„Wychowanie jest uczeniem się szczególnego rodzaju – uczeniem się postaw, rozwijaniem 

wrażliwości, a także odkrywaniem własnych możliwości, talentów, mocnych stron 

 i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego 

radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest, więc  

i budowaniem człowieczeństwa”.  

                                                                                                                                  H. Rylke  
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Wprowadzenie   

Szkoła w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, uzupełniające zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz 

inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, a także 

nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.  

Program Wychowawczy określa kierunki i formy oddziaływań wychowawczych 

realizowanych w szkole. Założenia Programu pozostają w ścisłej korelacji ze Statutem Szkoły  

i Programem Profilaktycznym. Jest także oparty na obowiązujących aktach prawnych, 

rozporządzeniach MEN oraz Ustawie o systemie oświaty. Ukierunkowany jest na wychowanie 

ucznia w poczuciu własnej wartości, świadomego swoich obowiązków i uzdolnień, na 

pobudzanie jego aktywności, ciekawości poznawczej oraz motywacji do ustawicznej edukacji.  

Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczego: 

▪ wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego 

współtwórcami; 

▪ wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują Program Wychowawczy, podejmując 

współodpowiedzialność za efekty jego realizacji; 

▪ wszyscy członkowie wspierają się wzajemnie w diagnozowaniu problemów 

wychowawczych i działaniach na rzecz ich niwelowania. 

 

Program wychowawczy szkoły został opracowany po rozpoznaniu potrzeb uczniów, 

oczekiwań rodziców oraz nauczycieli. Zawiera treści i działania skierowane do uczniów, 

rodziców i nauczycieli wynikające z koncepcji pracy szkoły. Scala oddziaływania 

wychowawcze szkoły i środowiska uczniów.  

W oparciu o cele i zadania Programu Wychowawczego Szkoły każdy wychowawca 

opracowuje plan wychowawczy dla swojej klasy, uwzględniając specyfikę i potrzeby zespołu 

klasowego. 

 Program Wychowawczy jest kontynuacją działań wychowawczych prowadzonych  

w latach ubiegłych i bierze pod uwagę przede wszystkim dobro ucznia, jego optymalny rozwój. 

Zakres oddziaływań wychowawczych powstał w oparciu o zadania wynikające 

z podstawowych funkcji szkoły oraz: 
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▪ wnioski pokontrolne NIK, 

▪ wnioski ewaluacji zewnętrznej szkoły (rok szkolny 2014/2015), 

▪ wnioski z przeprowadzonych audytów wewnętrznych i zewnętrznych (kontroli ISO), 

▪ wnioski z pracy Zespołów Przedmiotowych w latach 2009-2014, 

▪ wnioski Zespołu Wychowawczego, 

▪ wnioski z Ewaluacji Wewnętrznej Programu Wychowawczego Szkoły w latach 2009 – 

2015,  

▪ wnioski zespołów zadaniowych, 

▪ wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły, 

▪ wnioski z analizy ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, nauczycieli i uczniów, 

▪  wyniki ewaluacji wewnętrznej, 

▪ koncepcje funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowanej przez dyrektora szkoły, 

▪ uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 

Zgodnie z założeniami reformy, ustalenie ważnych wartości jest elementem 

niezbędnym i kluczowym w budowaniu programu wychowawczego. Z punktu widzenia 

aksjologii wartość to (…) wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń 

ludzkich, co uważane jest za ważne oraz sprzyjające i w takiż sposób urzeczywistniane (…). 

Pod pojęciem wartości może ukrywać się zarówno ideał, jak i potrzeba, przeżycie czy po prostu 

cel [Ostrowska 2006, s. 396].  

Naszym celem było ustalenie listy wartości ważnych z punktu widzenia całej społeczności 

szkolnej. Wśród wartości uniwersalnych, na podstawie, których został oparty Program 

Wychowawczy Szkoły wymieniamy: 

▪ Wartości pozwalające osiągnąć wyznaczony cel w życiu: 

▫ praca, 

▫ rzetelność,  

▫ uczciwość,  

▫ systematyczność,  

▫ punktualność;  
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▪ Wartości pozwalające żyć w szkolnej wspólnocie: 

▫ koleżeństwo,  

▫ przyjaźń,  

▫ życzliwość względem nauczycieli i kolegów,  

▫  kultura bycia, na co dzień;  

▪ Wartości eliminujące rasizm i pozwalające żyć w państwie i na świecie: 

▫ tolerancja, 

▫ poszanowanie poglądów i godności drugiego człowieka,  

▫ patriotyzm; 

▪ Wartości pozwalające postrzegać piękno i dobro tego świata: 

▫ bezpieczeństwo, 

▫ prawda,  

▫ odwaga, 

▫ estetyka. 

 

Mówiąc o tradycji T.Szkołut [1997, s. 227], używa określenia „pamięć kultury”  

i podkreśla jej znaczenie dla poczucia tożsamości człowieka: „Tak samo jak istnienie pamięci 

minionych doświadczeń życiowych jest warunkiem zachowania przez podmiot indywidualny 

własnej integralności (resp. identyczności) w procesie nieustannych przeobrażeń, tak też 

świadomość wspólnoty losu historycznego, pamięć o razem przebytej drodze i zgromadzonych 

w trakcie owej wędrówki przez czas doświadczeniach konstytuuje tożsamość zbiorowości, 

określa jej indywidualne oblicze zarówno w tym, co ją wyróżnia korzystnie wśród innych 

zbiorowości, jak i tym, co nie przysparza jej chluby”. 

Wspólne świętowanie niesie ze sobą niemal nieograniczone możliwości wychowawcze. 

Traktujemy je, jako okazję do kształtowania postaw (m.in. tolerancji) i umiejętności (np. pracy 

w zespole), integracji środowiska (także lokalnego), rozbudzania zainteresowań (m.in. kulturą, 

tradycją), odkrywania nowych możliwości (poprzez wykonywanie różnych czynności). 

Stworzenie kalendarza świąt i uroczystości odbyło się przez stworzenie pełnej listy świąt 

 i uroczystości, które członkowie całej społeczności szkolnej uznali za ważne. Drugim etapem 

było pokategoryzowaniu świąt z listy. Takie stworzenie kategorii pomogło w uporządkowaniu 

informacji, zachowaniu odpowiednich proporcji w ilości wybieranych świąt z różnych 

kategorii. Kolejnym etapem było przeanalizowanie argumentów ilościowych (jak duża część 

społeczności szkolnej zgłasza potrzebę obchodzenia danego święta czy uroczystości.  
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W takich okolicznościach powstał szkolny kalendarz świąt i uroczystości naszej szkoły, który 

jest załącznikiem do planu pracy szkoły na kolejne lata.  

 

1. Podstawa Prawna Programu Wychowawczego Szkoły: 

▪ Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r – art. 72 (Dz. U. 1997 nr 

78 poz. 483; z późn. zm.). 

▪ Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425;  

z późn. zm.).  

▪ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  

z późniejszymi zmianami). 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – załącznik. 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 

▪ Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 

▪ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – art. 304  

(Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555; z późn. zm.). 

▪  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego – art. 572 (Dział 

II, rozdział 2) (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296; z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230; z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz. U. 

1982 nr 35 poz. 228; z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. 1996 nr 10 poz. 55; z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U. 2005 nr 179 poz. 

1485; z późn. zm.). 
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▪ Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. (Dz. U. 1994 nr 

111 poz. 535; z późn. zm.). 

▪ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. 2005 

nr 180 poz. 1493; z późn. zm.). 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. 2003 nr 26 poz. 226). 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2015r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym.  

▪ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  

w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 993). 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 532). 

▪ Statuty Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie. 

 

2. Założenia i Cele Programu Wychowawczego Szkoły. 

1. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności: 

▪ wspomaga wychowawczą rolę rodziny,  

▪ kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych  

w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do niej, stosownie do 

warunków szkoły i wieku uczniów, upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia 

i poczucia sprawiedliwości, 

▪ kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),  

▪ sprzyja zachowaniom proekologicznym,  
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▪ umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej, 

▪ szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości, 

▪  budzi szacunek do pracy, 

▪  wdraża do dyscypliny i punktualności, 

▪ kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości takie jak: przedsiębiorczość, 

kreatywność, samodzielność a także umiejętności samokształcenia, doskonalenia się  

i skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych, 

▪ wspiera inicjatywy uczniów oraz ich działalność samorządową,  

▪ tworzy warunki pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji emocjonalnej  

i materialnej.  

2. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych 

czyhające na młodego człowieka.  

3. Szkoła wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzy pozytywnie oddziałujące 

środowisko wychowawcze. 

 

3. Priorytety wychowawcze Zespołu Szkół im. M. Kopernika  

w Koninie. 

Priorytety wychowawcze w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie wynikają  

z priorytetów ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.  

Za priorytety takie uznano:  

▪ Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez świadome uczestnictwo w obchodach 

rocznic i świąt państwowych. 

▪ Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych  

z wychowaniem w oparciu o prawa człowieka. 

▪ Inspirowanie uczniów do wspólnej i samodzielnej pracy w ramach tworzenia  

i wdrażania innowacji pedagogicznych. 

▪ Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców. 

▪ Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów. 

▪ Budowanie przyjaznego, wspierającego uczniów i rodziców środowiska szkolnego. 

▪ Wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczniów do nauki. 
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▪ Uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. 

▪ Tworzenie i kontynuowanie tradycji szkoły. 

▪ Doskonalenie kultury języka i zachowania na terenie szkoły i poza jej murami. 

▪ Realizowanie zadań zgodnych z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

4. Sylwetka Absolwent Zespołu Szkól im. M. Kopernika w Koninie. 

Kierowanie działań we wszystkich obszarach szkoły w myśl hasła: „Kopernik szkołą 

przyszłości” ma doprowadzić do wykształcenia i wychowania absolwenta doskonale radzącego 

sobie na rynku pracy i w środowisku społecznym. 

Absolwent Zespołu Szkół im. M. Kopernika to doskonale przygotowany do studiów wyższych 

maturzysta, to doskonały absolwent technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, to otwarty na 

zmiany i mobilny na rynku pracy świadomy swej wartości obywatel, to człowiek  

o wyjątkowej kulturze osobistej, postawie patriotycznej, szanujący tradycje i tożsamość 

narodową, dorobek minionych pokoleń, komunikatywny, wierzący we własne możliwości, 

szanowany w środowisku pracy, radzący sobie w życiu osobistym, rozwijający pasje, otwarty 

na pomoc drugim, uczestniczący w kulturze członek społeczeństwa. 

 

5. Instytucje wspierające działania szkoły w realizacji Programu 

Wychowawczego. 

Szkoła współpracuje z instytucjami o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, 

profilaktycznym, kulturowo- artystycznym i społecznym: 

▪ Instytucje pozarządowe (Towarzystwo Samorządowe, Towarzystwo Inicjatyw 

Obywatelskich, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, 

Stowarzyszenie Integracji Społeczne „RAZEM” w Koninie, Fundacja Na Rzecz 

Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, Fundacja „Podaj dalej”, Bank Żywności  

w Koninie, Szlachetna Paczka, Dzienny Dom Pomocy Społecznej – Dom dla osób  

z chorobą Alzheimera, Hospicjum w Licheniu, Hospicjum w Koninie, Dom Dziecka  

w Nowym Świecie, Stowarzyszenie MONAR, Schronisko dla bezdomnych  

w Koninie, Chrześcijańska Służba Charytatywna, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Koninie, Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt w Koninie, Fundacja „Być Bardziej” – Warszawa). 
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▪ Instytucje samorządowe (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urząd Miasta Starostwo 

Powiatowe, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Miejska Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Koninie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Koninie, Rzecznik Praw Konsumenta, Miejski Zakład Komunikacji w Koninie, 

Urząd Pracy w Koninie, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej). 

 

▪ Instytucje oświatowe (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka  

w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, Gimnazjum nr 3  

w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, 

Bursa Szkolna nr 1, Przedszkola, Biblioteki). 

 

▪ Instytucje pomocowe – wspierające w obszarze opieki i wychowania (Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Kuratorzy zawodowi  

i społeczni, Sąd Rejonowy – Wydział Rodziny i Nieletnich, Miejska Komenda Policji  

w Koninie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Straż Pożarna, Sąd Okręgowy  

w Koninie). 

 

▪ Instytucje kulturalne (Media konińskie szczególnie Radio Konin i Przegląd Koniński, 

Hala sportowa „Rondo”, Miejski Ośrodek Sportu w Koninie (MOS), Polskie 

Towarzystwo Turystyczno ̵ Krajoznawcze w Koninie, Dom Kultury w Koninie, 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Dom Kultury – Oskard, Muzeum Okręgowe  

w Gosławicach, Parafie). 

 

▪ Instytucje wspierające preorientację zawodową (Zakłady pracy uczniów – 

pracowników młodocianych, Zakłady gastronomiczne, Cech Rzemiosł Różnych, 

Szkolny Ośrodek Karier przy Zespole Szkół Budowlanych w Koninie, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej  

w Poznaniu, WKU, Powidz). 

 

6. Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły. 

Program Wychowawczy Szkoły nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz  

z otaczającą go rzeczywistością i działaniami mającymi na uwadze dobro ucznia. 

Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły będzie dokonywana na podstawie: 
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▪ ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i ich rodziców, 

▪ wywiadów z wychowawcami, nauczycielami, pracownikami szkoły, 

▪ zapisów w dziennikach lekcyjnych, 

▪ zapisów na stronie internetowej, 

▪ obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, 

▪ obserwacji na zajęciach pozalekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych, 

▪ analizy dokumentów, 

▪ analizy dokumentacji pracy pedagogów i psychologa,  

▪ analizy projektów edukacyjnych, 

▪ pracy zespołów wychowawczych, 

▪ udziału uczniów w konkursach, imprezach i olimpiadach, wyników klasyfikacji. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez powołany przez 

Dyrektora Zespół ds. Ewaluacji Programu Wychowawczego. Z wynikami prac zespołu zostanie 

zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 

7. Modyfikacja Programu Wychowawczego Szkoły. 

Szkolny Program Wychowawczy ulegać będzie modyfikacji na podstawie wniosków 

wynikających z ewaluacji lub wprowadzenia nowych działań. 

 

8. Obszary Programu Wychowawczego Szkoły 

8.1. Rozwój intelektualny ucznia 

8.2. Rozwój emocjonalny ucznia 

8.3. Rozwój społeczno-moralny ucznia 

8.4. Rozwój zdrowotny ucznia 

8.5. Rozwój obszaru edukacyjno-zawodowego ucznia 

8.6. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia 

8.7. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy szkoły 
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8.1. Rozwój intelektualny ucznia  

Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

Doskonalenie umiejętności 

korzystania z różnych 

źródeł informacji. 

Powyżej 90% uczniów 

korzysta  

z różnych źródeł 

informacji. 

Możliwość korzystanie  

z tradycyjnych  

i nowoczesnych źródeł  

informacji  

w szkole i poza nią. 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Nauczyciele bibliotek 

Wychowawcy wszystkich  

klas 

Okres edukacji 

Rozwijanie ciekawości 

poznawczej.  

Powyżej 95% uczniów 

odczuwa potrzebę 

rozwijania się na różnych 

płaszczyznach 

poznawczych. 

Udział w zajęciach  

i wykładach 

organizowanych przez 

wyższe uczelnie.  

Korzystanie z ofert 

kulturalno-edukacyjnych. 

Spotkania z ciekawymi 

ludźmi, pełnymi pasji  

i zainteresowań.  

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Nauczyciele bibliotek 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny  

Okres edukacji  

Kształtowanie 

pozytywnego nastawienia 

do samokształcenia. 

Powyżej 90% uczniów 

dostrzega potrzebę 

samokształcenia. 

Kształtowanie 

umiejętności 

wykorzystania        

internetowych platform 

edukacyjnych. 

Wykorzystywanie 

zasobów bibliotecznych, 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Nauczyciele bibliotek 

Okres edukacji 
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multimediów, Internetu. 

Prowadzenie wszystkich 

zajęć edukacyjnych  

z wykorzystaniem metod 

aktywizujących. 

Stwarzanie równych szans 

kształcenia dla wszystkich 

uczniów.  

Wszyscy uczniowie mają 

zapewnione odpowiednie 

warunki kształcenia. 

Zachęcanie  

i przygotowywanie 

uczniów do udziału  

w konkursach  

i olimpiadach 

wewnętrznych  

i zewnętrznych (zgodnie  

z bieżącą ofertą). 

Opieka nad uczniami,  

u których stwierdzono 

dysfunkcje motoryczno-

poznawcze. 

Wspomaganie rozwoju 

ucznia ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi 

poprzez organizowanie 

adekwatnych form 

pomocy.  

Opieka nad uczniami 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów  

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny  

Zespół Integracyjny  

Okres edukacji  
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niepełnosprawnymi – 

dostosowanie procesu 

nauczania do potrzeb  

i możliwości określonych  

w orzeczeniu. Organizacja 

odpowiedniej pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej (IPET). 

Rozwijanie w uczniach 

poczucia wartości i wiary 

we własne możliwości. 

Powyżej 88% uczniów zna 

swoją wartość  

i możliwości bio-psycho-

społeczne. 

Lekcje wychowawcze   

z psychologiem, 

pedagogiem. 

Spotkania indywidualne  

z psychologiem, 

pedagogiem.  

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny  

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Okres edukacji  

Wskaźniki: 

▪ powyżej 90% uczniów korzysta z różnych źródeł informacji, 

▪ powyżej 95% uczniów odczuwa potrzebę rozwijania się na różnych płaszczyznach poznawczych, 

▪ powyżej 90% uczniów dostrzega potrzebę samokształcenia, 

▪ wszyscy uczniowie mają zapewnione odpowiednie warunki kształcenia, 

▪ powyżej 88% uczniów zna swoją wartość i możliwości bio-psycho-społeczne. 
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8.2. Rozwój emocjonalny ucznia 

Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

Stworzenie uczniom 

możliwości poznania 

swoich mocnych i słabych 

stron. 

Powyżej 85% uczniów 

wskazuje swoje mocne  

i słabe strony. 

Zajęcia psycho-

edukacyjne dostarczające 

uczniom informacji 

zwrotnych na temat ich 

własnych postaw, 

mocnych i słabych stron. 

Lekcje wychowawcze 

stwarzające możliwość 

poznania swoich mocnych 

i słabych stron. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Okres edukacji 

Kształtowanie sfery 

emocjonalnej ucznia. 

Powyżej 98% uczniów 

kontroluje swoje emocje  

i potrafi nad negatywnymi 

zapanować. 

 

Lekcje wychowawcze 

kształtujące sferę 

emocjonalna ucznia.  

Warsztaty organizowane 

przez Zespół 

Psychologiczno-

Pedagogiczny dotyczące 

technik ułatwiających 

wyrażanie emocji. 

Wolontariat – działania 

ukierunkowane na rzecz 

zewnętrznych instytucji. 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Okres edukacji  
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Budowanie poprawnych 

relacji interpersonalnych. 

Co najmniej 86% uczniów 

w relacjach 

interpersonalnych 

wykorzystuje komunikat 

„Ja”, a nie komunikat 

„Ty”. 

 

 

Trening umiejętności 

interpersonalnych 

(warsztaty, konsultacje) – 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny. 

Lekcje wychowawcze 

dostarczające wiedzy  

i umiejętności w zakresie 

prawidłowej komunikacji 

interpersonalnej. 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Okres edukacji 

Powyżej 90% uczniów  

w komunikacji 

interpersonalnej nie 

stosuje barier 

komunikacyjnych. 

 

Lekcje wychowawcze 

dostarczające wiedzy  

i umiejętności odnośnie 

barier komunikacyjnych. 

Spotkania z psychologiem, 

pedagogiem dotyczące 

znaczenia barier 

komunikacyjnych  

w relacjach 

międzyludzkich. 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Okres edukacji 

Kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach 

kryzysu emocjonalnego  

Uczniowie stosują 

zachowania asertywne  

w co najmniej 95% 

sytuacji kryzysu 

emocjonalnego. 

Lekcje wychowawcze 

kształtujące umiejętności 

radzenia sobie  

w sytuacjach kryzysu 

emocjonalnego. 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Okres edukacji 
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Współpraca z instytucjami 

wspomagającymi 

prawidłowy rozwój 

psychofizyczny 

młodzieży: Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, Monar, 

Fundacje, Stowarzyszenia. 

Bieżące rozwiązywanie 

sytuacji kryzysowych 

(diagnoza problemu, 

organizowanie pomocy, 

wsparcie w wychodzeniu  

z sytuacji kryzysowej). 

Współpraca nauczycieli  

i wzajemne działania 

wspierające.  

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Doskonalenie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem 

Powyżej 90% uczniów 

efektywnie stosuje 

techniki radzenia sobie ze 

stresem 

 

Lekcje wychowawcze 

doskonalące umiejętności 

radzenia sobie ze stresem. 

Warsztaty organizowane 

przez Zespół 

psychologiczno-

pedagogiczne na temat 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Okres edukacji 
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sposobów radzenia sobie 

ze stresem. 

Współpraca z instytucjami 

doskonalącymi 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem: Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna. 

 

Wskaźniki: 

▪ powyżej 85% uczniów wskazuje swoje słabe i mocne strony, 

▪  powyżej 98% uczniów kontroluje swoje emocje,  

▪ co najmniej 98 % uczniów w sytuacjach kryzysu emocjonalnego panuje nad negatywnymi emocjami,  

▪ uczniowie, co najmniej w 86 % relacji interpersonalnych stosują komunikat „Ja”, a nie „Ty”, 

▪ powyżej 90% uczniów w komunikacji interpersonalnej nie stosuje barier komunikacyjnych,  

▪ uczniowie korzystają z zachowań asertywnych, w co najmniej 95% sytuacji kryzysu emocjonalnego, 

▪ uczniowie powyżej 90% sytuacji stresowych efektywnie wykorzystują techniki radzenia sobie ze stresem. 
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8.3. Rozwój społeczno - moralny ucznia  

Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

Rozwijanie poczucia 

przynależności do 

społeczności lokalnej, 

narodowej i europejskiej. 

 

 

Powyżej 98% uczniów 

czuje się członkami 

społeczności lokalnej, 

narodowej  

i europejskiej. 

Rozwijanie uczuć 

patriotycznych wśród 

społeczności szkolnej 

poprzez: uświadamianie 

roli ważnych wydarzeń 

historycznych, 

uczestnictwo  

w uroczystościach 

okolicznościowych. 

Wprowadzenie elementów 

wychowania regionalnego 

na lekcjach 

wychowawczych  

i przedmiotowych. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów  

Opiekun koła 

europejskiego 

Okres edukacji 

Kształtowanie właściwych 

postaw obywatelskich  

i patriotycznych.  

 

 

Powyżej 98% uczniów 

przyjmuje właściwe 

postawy obywatelskie 

i patriotyczne. 

Organizowanie w szkole 

uroczystości związanych  

z ważnymi świętami 

narodowymi. 

Udział uczniów  

w uroczystościach 

organizowanych przez 

Urząd Miasta. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Wszyscy nauczyciele, ale 

szczególnie zespół 

przedmiotów historyczno-

katechetycznych, języka 

polskiego 

Okres edukacji  
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Organizowanie wycieczek 

edukacyjnych do miejsc 

pamięci narodowej. 

Prowadzenie lekcji 

wychowawczych 

wskazujących właściwe 

postawy obywatelskie  

i patriotyczne.  

Spotkania z ludźmi 

godnymi naśladowania. 

Doskonalenie umiejętności 

funkcjonowania w grupie. 

Powyżej 97% uczniów 

prawidłowo funkcjonuje  

w grupie, przyjmując 

właściwe dla siebie role. 

Organizowanie zajęć 

integracyjnych. 

Organizowanie wycieczek 

klasowych i szkolnych.  

Organizowanie zajęć 

(lekcje wychowawcze, 

warsztaty)  

z psychologiem, 

pedagogiem.    

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Okres edukacji 

Modelowanie postawy 

uwrażliwionej na potrzeby 

innych ludzi (empatia). 

 

Powyżej 99% uczniów 

rozumie potrzeby innych 

ludzi (empatia). 

Organizowanie  

i wspieranie wolontariatu - 

działania ukierunkowane 

na rzecz instytucji 

zewnętrznych oraz 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Okres edukacji 
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uczniów naszej Szkoły 

(akcje charytatywne).  

 

Zespól Psychologiczo-

Pedagogiczny 

Koło charytatywne 

PCK 

TPD 

Kształtowanie pożądanych 

postaw etycznych.  

Co najmniej 99% uczniów  

przyjmuje postawy 

prospołeczne 

nacechowane szacunkiem 

dla najistotniejszych 

wartości ogólnych 

i społecznych. 

Tematyka lekcji 

wychowawczych, WDŻ, 

WOK. 

Działalność kół 

zainteresowań. 

Wykorzystywanie 

zasobów bibliotek szkoły. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Nauczyciele bibliotek 

Opiekunowie kół 

zainteresowań 

Okres edukacji 

Wskaźniki: 

▪ powyżej 98% uczniów czuje się członkami społeczności lokalnej, narodowej i europejskiej, 

▪ powyżej 98% uczniów przyjmuje właściwe postawy obywatelskie i patriotyczne, 

▪ powyżej 97% uczniów właściwie funkcjonuje w grupie, przyjmując właściwe dla siebie role, 

▪ powyżej 99% uczniów rozumie potrzeby innych ludzi, 

▪ co najmniej 99% uczniów przyjmuje postawę nacechowaną szacunkiem dla najistotniejszych wartości ogólnych i społecznych. 
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8.4. Rozwój zdrowotny ucznia  

Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

Promowanie idei 

zdrowego stylu życia.  

Powyżej 95% uczniów jest 

świadomych zależności 

pomiędzy odżywianiem  

a zdrowiem. 

Lekcje wychowawcze 

poświęcone zdrowemu 

odżywianiu. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Okres edukacji  

 Wszyscy uczniowie są 

świadomi współzależności 

między zdrowiem 

fizycznym, psychicznym  

i duchowym. 

Lekcje wychowawcze na 

temat „chorób duszy” – 

bulimia, anoreksja. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przemiotów 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Okres edukacji 

 Powyżej 97% uczniów 

deklaruje 

odpowiedzialność za 

własne zdrowie i życie.  

Lekcje wychowawcze na 

temat odpowiedzialności 

za własne zdrowie, życie.  

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Okres edukacji 

Kształtowanie zachowań 

sprzyjających zdrowiu 

Zachowania powyżej 95% 

uczniów sprzyjają zdrowiu. 

 

Lekcje wychowawcze 

kształtujące zachowania 

sprzyjające zdrowiu. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

Okres edukacji 
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Wszyscy uczniowie dbają 

o estetyczny wygląd  

i ubiór odpowiedni dla 

uczniów szkoły. 

 

Spotkania tematyczne, 

indywidualne lub grupowe 

z psychologiem, 

pedagogiem. 

Akcje edukacyjno-

profilaktyczne: 

- „Tydzień dla serca” 

- „Światowy Dzień 

Zdrowia” 

- „Profilaktyka 

nowotworowa” 

- „Profilaktyka raka szyjki 

macicy”  

- „Dzień bez papierosa” 

i inne 

przedmiotów 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Wszyscy uczniowie mają 

świadomość zagrożeń 

cywilizacyjnych  

Wyrabianie nawyków 

właściwego spędzania 

czasu wolnego 

Wszyscy uczniowie 

rozumieją znaczenie 

aktywnego spędzania czas 

wolnego i co najmniej w 

87% stosują tę 

prawidłowość. 

Lekcje wychowawcze 

Lekcje Wychowania 

Fizycznego 

Zajęcia sportowe – 

pozalekcyjne 

Udział uczniów  

w szkolnych  

i międzyszkolnych 

zawodach, olimpiadach 

sportowych. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Okres edukacji 
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Imprezy sportowe, 

turystyczne, rekreacyjne 

(biwaki, rajdy, wycieczki). 

 Powyżej 95% uczniów 

właściwie organizuje swój 

czas wolny. 

Zajęcia tematyczne na 

lekcjach wychowawczych. 

Spotkania indywidualne, 

grupowe z psychologiem, 

pedagogiem nt. „Jak 

zarządzać czasem 

wolnym”. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Okres edukacji 

 

Wskaźniki: 

▪ powyżej 95% uczniów rozumie zależność pomiędzy odżywianiem a zdrowiem, 

▪ wszyscy uczniowie są świadomi współzależności miedzy zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym, 

▪ powyżej 97% uczniów jest odpowiedzialnych za swoje zdrowie i życie, 

▪ zachowania powyżej 95% uczniów sprzyjają zdrowiu, 

▪ wszyscy uczniowie są świadomi zagrożeń cywilizacyjnych, 

▪ wszyscy uczniowie rozumieją znaczenie aktywnego spędzania czas wolny, 

▪ co najmniej 87% uczniów aktywnie spędza czas wolny, 

▪ co najmniej 95% uczniów właściwie organizuje swój czas wolny. 
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8.5. Rozwój obszaru  edukacyjno - zawodowego  ucznia  

Cele strategiczne  Cele operacyjne Sposób realizacji  Osoby odpowiedzialne  Termin realizacji 

Kształtowanie 

umiejętności kierowania 

własnym życiem. 

Wszyscy uczniowie klas 

pierwszych rozumieją 

znaczenie pozytywnego 

obrazu własnej osoby. 

Powyżej 95% uczniów 

ocenia realnie swoje 

możliwości  

i potrafi je odnieść do 

swoich planów i aspiracji 

życiowych, przyjmując 

odpowiedzialność za 

proaktywne postawy 

wobec zmian. 

Powyżej 98% uczniów 

rozumie znaczenie 

potrzeby rozwoju i uczenia 

się. 

 

Lekcje wychowawcze, 

spotkania z psychologiem, 

pedagogiem: 

- poznawanie swoich 

mocnych i słabych stron, 

- świadomość kształcenia 

się przez całe życie, 

- świadome dążenie do 

osiągania sukcesów  

w życiu osobistym  

i zawodowym, 

- umiejętność 

dostosowania swojej 

ścieżki kariery do 

zmieniających się realiów 

rynku pracy. 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny  

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

 

Okres edukacji 
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Przygotowanie uczniów 

do świadomego wyboru 

dalszej drogi edukacyjnej, 

zawodowej, czy 

edukacyjno-zawodowej. 

Powyżej 98% uczniów 

klas maturalnych  

i kończących 

zawodowych, formułuje 

decyzje edukacyjne  

i zawodowe oraz 

alternatywne rozwiązania.  

Powyżej 95% uczniów 

dopasowuje swoje 

predyspozycje, 

zainteresowania, cechy 

osobowości, zdolności do 

oferty rynku usług 

edukacyjnych oraz rynku 

pracy. 

Powyżej 98% uczniów 

uważa, że potrafi aktywnie 

uczestniczyć w rozmowie 

kwalifikacyjnej. 

 

Powyżej 99% uczniów 

potrafi opracować 

dokumenty 

kwalifikacyjne. 

Lekcje wychowawcze -

doradztwo edukacyjno-

zawodowe. 

Lekcje przedmiotowe 

(język polski, języki obce, 

podstawy 

przedsiębiorczości), 

wychowawcze rozwijające 

umiejętności niezbędne do 

wejścia na rynek pracy 

(autoprezentacja, 

rozmowa, dokumenty 

kwalifikacyjne). 

Wyjazdy na dni otwarte 

uczelni oraz zajęcia 

organizowane przez 

uczelnie wyższe (Targi 

Edukacyjne). 

Wycieczki przedmiotowe. 

Praktyki zawodowe. 

Organizowanie spotkań ze 

studentami uczelni 

wyższych. 

Zajęcia indywidualne  

i grupowe z pedagogiem  

i psychologiem z obszaru 

doradztwa edukacyjno-

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny  

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Opiekun SZOK w szkole 

Okres edukacji 
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zawodowego. 

Spotkania uczniów  

z doradcami zawodowymi 

PUP w Koninie, Mobilne 

Centrum Informacji 

Zawodowej, SZOK i inne. 

Korzystanie  

z indywidualnych porad, 

testów PUP w Koninie. 

Samoocena możliwości 

uczniów poprzez udział  

w konkursach, 

olimpiadach – osiągane 

wyniki. 

Wskaźniki: 

▪ pozytywny obraz własnej osoby jest prezentowany przez wszystkich uczniów klas pierwszych; 

▪ potrzeba rozwoju i uczenia się jest deklarowana przez powyżej 95% uczniów; 

▪ powyżej 98% uczniów zna swoje predyspozycje do wykonywania określonych funkcji w życiu osobistym i zawodowym, 

▪ powyżej 98% uczniów dopasowuje swoje predyspozycje do ofert rynku usług edukacyjnych oraz rynku pracy; 

▪ decyzje edukacyjne i zawodowe oraz alternatywne rozwiązania formułuje ponad 95% uczniów klas maturalnych i kończących klas 

zawodowych. 

▪ powyżej 98% uczniów uważa, że potrafi aktywnie uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej; 

▪ powyżej 99% uczniów potrafi opracować dokumenty kwalifikacyjne. 
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8.6. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia 

Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

Zachęcanie rodziców do 

aktywnego uczestnictwa  

w życiu szkoły.  

Ponad 90% rodziców 

uczestniczy w życiu 

szkoły.  

Udział rodziców  

w strukturach szkoły – 

Rada Rodziców. 

Udział rodziców 

(przedstawicieli klas)  

w uroczystościach 

szkolnych – np. Święto 

Patrona. 

Rodzice angażują się  

w życie klasy i szkoły, 

organizując lub 

współorganizując różnego 

rodzaju imprezy  

i uroczystości (np. 

ślubowanie klas 

pierwszych, studniówki, 

dyskoteki i inne). 

Rodzice (Rada Rodziców) 

wspierają w ramach 

dostępnych środków 

działania dydaktyczno-

wychowawczo-opiekuńcze 

szkoły. 

Dyrekcja szkoły 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Rada Rodziców 

Okres edukacji 
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Zapewnienie 

prawidłowego przepływu 

informacji na linii Szkoła-

Rodzice, Rodzice-Szkoła.  

W 100% zapewniony jest 

prawidłowy przepływ 

informacji w relacji 

Szkoła-Rodzice i Rodzice-

Szkoła. 

Rodzice zostają zapoznani 

z terminami planowanych 

zebrań z rodzicami. 

Rodzice maja możliwość 

indywidualnego kontaktu 

(osobistego, 

telefonicznego, 

elektronicznego)  

z wychowawca, 

nauczycielami (dyżury). 

Rodzice uczestniczą  

w szkoleniach 

organizowanych dla 

rodziców. 

Rodzice są poinformowani 

o pracy (dyżurach) 

Zespołu Psychologiczno-

Pedagogicznego. 

Rodzice poprzez 

przedstawicieli w Radzie 

Rodziców są informowani 

o działaniach 

podejmowanych przez 

szkołę. 

Dyrekcja szkoły 

Wychowawcy wszystkich  

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny  

Okres edukacji 
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Podejmowanie wspólnych 

działań przez szkołę  

i rodziców w procesie 

opiekuńczo-

wychowawczym. 

W procesie opiekuńczo-

wychowawczym 

podejmowanych jest  

100% wspólnych działań 

szkoły i rodziców. 

Stały kontakt szkoły  

z rodzicami. 

Rodzice uczestniczą  

w planowaniu pracy 

wychowawczej szkoły,  

Podejmowanie wspólnej 

analizy pracy 

wychowawczej domu  

i szkoły. Rodzice uczniów 

wykazujących problemy 

edukacyjne bądź 

wychowawcze uzyskują 

stałe wsparcie 

wychowawcy, Zespołu 

Psychologiczno-

Pedagogicznego.  

Rodzice otrzymują 

informacje o formach 

pomocy, wsparcia ze 

strony instytucji 

wspierających działania 

szkoły. 

 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

Rada Rodziców 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Okres edukacji 
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Rodzice otrzymują 

wsparcie przy 

dokonywaniu wyboru 

dalszej drogi edukacyjnej 

czy zawodowej przez ich 

dziecko. 

Rodzice włączają się, jako 

opiekunowie imprez 

klasowych, np. wycieczki, 

wyjścia do kina, rajdy  

i inne.  

Spotkania indywidualne 

lub grupowe rodziców  

z psychologiem, 

pedagogiem, czy 

zaproszonymi gości 

(specjaliści, terapeuci). 

Pedagogizacja rodziców.  Powyżej 85% rodziców 

uczestniczy  

w proponowanych przez 

szkołę szkoleniach 

ułatwiających pełnienie 

roli rodzica. 

Szkolenia organizowane 

przez szkołę dla rodziców. 

Szkolenia dla rodziców  

w ramach zebrań  

z rodzicami. 

Dyrekcja szkoły 

Wychowawcy wszystkich 

klas 

Zespół Psychologiczno-

Pedagogiczny 

Okres edukacji 
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Udostępnianie materiałów 

dydaktycznych rodzicom 

w zakresu wsparcia  

w obszarze wychowania  

i zagrożeń 

cywilizacyjnych. 

 

Wskaźniki:  

▪ ponad 90% rodziców uczestniczy w życiu szkoły, 

▪ w 100% zapewniony jest prawidłowy przepływ informacji w relacji Szkoła-Rodzice i Rodzice-Szkoła, 

▪ w procesie opiekuńczo-wychowawczym podejmowanych jest 100% wspólnych działań szkoły i rodziców, 

▪ powyżej  85% rodziców uczestniczy w proponowanych przez szkołę szkoleniach ułatwiających pełnienie roli rodzica. 
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8.7. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy szkoły 

Cele strategiczne Cele operacyjne Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 

Tworzenie otwartości 

szkoły na współpracę  

z instytucjami 

wspierającymi działalność 

wychowawczo-opiekuńczą 

szkoły. 

Szkoła nawiązała 

współpracę z większą niż 

dotychczas liczbą 

instytucji wspierających 

działalność 

wychowawczo-opiekuńczą 

szkoły. 

Kontynuacja współpracy  

z dotychczasowymi 

instytucjami i inicjowanie 

współpracy z innymi lub 

otwartość na nawiązanie 

takiej współpracy. 

Dyrekcja szkoły 

Rada Pedagogiczna  

Rada Rodziców 

 

Okres edukacji 

Kształtowanie warunków 

współpracy 

umożliwiających 

realizację zadań 

wychowawczo-

opiekuńczych szkoły. 

Stworzono uczniom 

możliwość większą niż 

dotychczas uzyskania 

pomocy i wsparcia ze 

strony instytucji 

wspierających zadania 

wychowawczo-opiekuńcze 

szkoły.  

Organizowanie dla 

uczniów spotkań  

z przedstawicielami 

różnych instytucji 

wspierających zadania 

wychowawczo-opiekuńcze 

szkoły. 

Współpraca szkoły  

z instytucjami, np. Bank 

Żywności, Szlachetna 

Paczka, Fundacje, MOPR  

i inne. 

Współpraca szkoły ze 

Szkołami Wyższymi  

w zakresie 

Dyrekcja szkoły 

Rada Pedagogiczna  

Rada Rodziców 

 

Okres edukacji 
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wychowawczym – 

prelekcje, szkolenia, 

warsztaty. 

Poszukiwanie nowych 

form współpracy dla dobra 

lokalnej społeczności  

i środowiska. 

Powstały nowe formy 

współpracy dla dobra 

lokalnej społeczności  

i środowiska. 

Wdrażanie opracowanych 

przez szkołę lub instytucje 

projektów i programów 

służących dobru lokalnej 

społeczności i środowisku. 

Inicjatywy uczniów i ich 

rodziców/opiekunów 

prawnych i pracowników 

szkoły w obszarze 

umacniania współpracy. 

Dyrekcja szkoły 

Rada Pedagogiczna  

Rada Rodziców 

 

Okres edukacji 

 

Wskaźniki: 

▪ szkoła nawiązała współpracę z większą niż dotychczas liczbą instytucji wspierających działalność wychowawczo-opiekuńczą szkoły, 

▪ szkoła stworzyła uczniom możliwość większą niż dotychczas uzyskania pomocy i wsparcia ze strony instytucji wspierających zadania 

wychowawczo-opiekuńcze szkoły, 

▪  powstały nowe formy współpracy z instytucjami wspierającymi zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły.
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9. Procedury postepowania w sytuacjach kryzysowych  

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoła podejmuje działania 

interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych,  

w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki 

odurzające. W §10 rozporządzenia zobowiązuje się szkoły i placówki do opracowania 

strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów 

zagrożonych uzależnieniem. 

 

Procedury obowiązujące w Zespole Szkół im. M.Kopernika w Koninie: 

1. Procedura zaradcza dotycząca nieuzasadnionej nieobecności ucznia na zajęciach 

lekcyjnych. 

2. Procedura postępowania w sytuacjach agresywnego zachowania ucznia. 

3. Procedura postępowania w sytuacji, gdy pracownik szkoły lub rodzic podejrzewa,  

że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk. 

4. Procedura postępowania w sytuacji, gdy do szkoły przychodzi osoba pod wpływem 

alkoholu. 

5. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

6. Procedura postepowania w przypadku agresji słownej. 

7. Procedura postępowania w przypadku trudności wychowawczo - dydaktycznych. 

8. Procedura postepowania w przypadku ujawnienia nieletniego ucznia, którego 

zachowanie wskazuje na demoralizację. 

9. Procedura postępowania wobec nieletniego sprawcy przemocy. 

10. Procedura postępowania wobec uczniów, którzy kłamią i oszukują. 

11. Procedury stosowane w przypadku przemocy fizycznej (konsekwencje). 

12. Procedury powiadamiania rodziców o ważnych decyzjach dotyczących placówki. 

13. Procedura postepowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie 

szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

14. Procedury postepowania w przypadku przyłapania ucznia na kradzieży. 

15. Procedury postepowania nauczyciela w przypadku przyłapania ucznia na paleniu 

papierosów. 
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16. Procedury postępowania nauczyciela w przypadku przyłapaniu ucznia na picu 

alkoholu. 

17. Procedury rozwiązywania konfliktów między uczniami. 

18. Procedura współpracy szkoły z Policją. 

19. Procedura PJ 7.5.10. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole 

Szkół im. M.Kopernika w Koninie. 

20. Procedura PJ 7.5.19. Usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole oraz opieki nad 

uczniem, który w szczególnych sytuacjach nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych 

21. Procedura PJ 7.5.14. Komunikacja wewnętrzna w Zespole szkół im. M.Kopernika  

w Koninie. 

22. Procedura PJ 7.5.9. Kształcenie i wychowanie w klasach integracyjnych Zespołu 

Szkół im. M.Kopernika w Koninie. 
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