
Program wychowawczo-profilaktyczny 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 

 

Podstawa prawna 

§ 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu [zwany dalej „szkołą”] realizuje program 

wychowawczo-profilaktyczny oraz udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej ma na względzie 

następującą podstawę prawną: 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.), 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59), 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 

z 2015r., poz. 1249), 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r., poz. 1591 z późn. zm.). 

 

Wstęp 

§ 2. 1. Szkoła wspiera ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej.  

2. Wsparcie to wzmacniane i uzupełniane jest przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży, 

celem zapobiegania zachowaniom problemowym. 

3. Działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły w sposób systemowy angażują wszystkich uczniów 

i ich rodziców oraz całe środowisko szkolne, w tym: kadrę pedagogiczną, pracowników administracji 

i obsługę szkoły. 

4. Niniejszy dokument czynimy otwartym na wszelakie zmiany, dalsze udoskonalanie i poszerzanie 

o wnioski wszystkich członków społeczności szkolnej. 

§ 3. Podstawą tworzenia programu były m.in. wcześniejsze diagnozy przeprowadzane regularnie 

i sukcesywnie w przeszłości, w oparciu o które zidentyfikowano następujące obszary, które będą celem 

oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych (w tym niektóre z wymienionych ze względu 

pozostawania w grupie czynników ryzyka): 

1) Wzajemna komunikacja między wszystkimi członkami społeczności szkolnej, 

2) Motywacja członków społeczności szkolnej do wypełniania swych zadań, obowiązków 

i powinności, 

3) Zagrożenia dla zdrowia fizycznego: 

a) palenie tytoniu,  



b) używanie środków psychoaktywnych, 

c) problemy z alkoholem. 

4) Zagrożenia dla zdrowia psychicznego: 

a) Problemy natury psychicznej uczniów, 

b) Problemy uczniów na płaszczyźnie interpersonalnej. 

 

Misja i wartości przekazywane w procesie wychowawczo-profilaktycznym 

§ 4. 1.  Szkoła w swych działaniach wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych koncentruje się 

przede wszystkim na rozwijaniu potencjału uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem ich pozytywnych 

i mocnych stron. 

2.  Szkoła wspierając ucznia w wymienionym w § 2. 1. Rozwoju  ku pełnej dojrzałości, stara się 

kształtować funkcjonowanie mające charakter świadomy i racjonalny, spójny i osadzony                                                 

w teraźniejszości, ale z wyraźnym odniesieniem do przyszłości – co nawiązuje do koncepcji dojrzałego 

człowieka według Gordona Allporta, na podstawie której, szczególny nacisk kładziony jest na 

kształtowanie u uczniów takich wartości, cech, przymiotów (oraz ich rozumienia) jak: 

1) Tendencja do poszerzania zasięgu „ja” – posiadanie szerokich zainteresowań,  w tym 

zainteresowania światem, otwartości na nowe doświadczenia i idee, determinacji  w realizacji 

wybranych celów. 

2) Serdeczne kontakty z ludźmi – zdolność do bezinteresownej przyjaźni i miłości, angażowanie 

się w głębokie kontakty interpersonalne, pozostawianie wolności innym i szanowanie 

odmienności drugiego człowieka. 

3) Poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i samoakceptacja – dojrzałość emocjonalna, 

umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, lękowych, frustrujących. 

4) Realizm – zdrowy rozsądek, dystans w podejściu do siebie i świata, posiadanie wyobraźni, 

umiejętność zmagania się z przeszkodami i dawania wsparcia innym. 

5) Obiektywizacja samego siebie – wgląd we własną osobę, zdolność rozumienia siebie, dystans 

w stosunku do własnej osoby, pozytywny stosunek do siebie i kochanych osób przy 

jednoczesnym dostrzeganiu u siebie i innych niekonsekwencji i absurdów, niezłośliwe 

poczucie humoru i zdolność śmiania się z własnej osoby. 

6) Jednocząca filozofia życia – posiadanie jasnej świadomości celu życia, poważnego wątku, który 

nadaje znaczenie temu, co się robi, wolność od uprzedzeń i stereotypów.  

3.  Szkoła realizując zadania wychowawczo-profilaktyczne, czyni to na bazie: 

1) Stworzenia warunków dających możliwość wszechstronnego rozwoju ucznia, 

2) Stworzenia życzliwej i bezpiecznej atmosfery opartej na kulturze osobistej wszystkich 

członków społeczności szkolnej – ich wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współpracy, 

3) Odkrywania cech indywidualnych uczniów ukierunkowanych na osiąganie życiowych 

sukcesów, 

4) Uczenia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, 

5) Kształtowania osobowości poprzez rozbudzanie ciekawości świata. 

 

 



Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły 

§ 5. 1. Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, oraz sprzyja aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, w tym m.in. poprzez:  

1) zapewnienie możliwości udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 
2) rozwijanie samodzielności uczniów, 
3) współpracę z różnymi instytucjami: Caritas, Zespół  Szkół Specjalnych, Domy Opieki i inne, 
4) współpracę z samorządem uczniowskim i rozwijaniem samorządności uczniów, 
5) uwrażliwianie wszystkich członków społeczności szkolnej na potrzeby uczniów 

niepełnosprawnych. 
 

2. Szkoła upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze i sztuce polskiej i światowej, w tym m.in. poprzez: 

1) uwzględnienie w planach wycieczek szkolnych miejsc związanych z kulturą i sztuką: muzeów, 
galerii, itp., 

2) organizację konkursów promujących wartości kulturowe i artystyczne. 

3. Szkoła upowszechniania wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje 
postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej. 

4. Szkoła kształtuje u uczniów postawy  przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu 
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych 
rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

5. Szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania 
czasu wolnego. 

6. Szkoła upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-

komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. W szczególności szkoła uczy rozpoznawania zagrożeń 

i przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy. 

7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, wsparcia oraz 

oddziaływań terapeutycznych w bieżących problemach, trudnościach, przy zaburzeniach i chorobach 

psychicznych.  

8. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego w szerokim 

zakresie aspektów związanych ze sferą intrapersonalną oraz interpersonalną. 

9. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania z form szkoleniowych o charakterze 

warsztatowym i/lub wykładowym, w tym ukierunkowanych na:  

1) rozwój własnej osoby,  

2) profilaktykę przeciw uzależnieniom. 

10. Szkoła realizuje działania mające na celu wzmacnianie poczucia społeczności, w tym m.in. poprzez: 

organizację w trakcie  roku szkolnego licznych apeli, uroczystości, spotkań, w których ma możliwość 

uczestniczyć całość społeczności szkolnej. 

11. Szkoła realizując program oraz działania wychowawczo-profilaktyczne współpracuje w sposób stały 

i bezpośredni z rodzicami/opiekunami, w tym poprzez takie działania jak m.in.: 

1) spotkania w ramach wywiadówek, konsultacji, 



2) możliwość kontaktu z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją, pedagogiem, psychologiem, 

przez cały okres trwania roku szkolnego, 

3) realizację szkoleń o charakterze pedagogizacji, której celem jest rozwój kompetencji 

rodzicielskich i wychowawczych. 

12. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane 

z poznawaniem przez uczniów miejsc ważnych dla pamięci narodowej, z wykorzystaniem różnych form 

upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, a także obchodami najważniejszych świąt narodowych 

i kultywowaniem symboli państwowych. 

13. Szkoła kształtuje i promuje postawy prozdrowotne oraz propaguje ekologiczny styl życia. 

14. Szkoła prowadzi działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne w celu przeciwdziałania 

uzależnieniom i narkomanii. 

15. Szkoła wspiera nauczycieli w rozwoju zawodowym poprzez m.in. zapewnianie dostępu do szkoleń 

podnoszących kompetencje wychowawczo-profilaktyczne. 

16. Szkoła w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych współpracuje z takimi instytucjami jak: 

1) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

2) Policja, 

3) Kuratorium Oświaty w Opolu, 

4) Wydział Oświaty Miasta Opole, 

5) Domy dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

 

Diagnoza i ewaluacja programu 

§ 6. 1. Celem dalszego udoskonalania programu działań wychowawczo-profilaktycznych, 

szkoła:  

1) realizuje w razie potrzeby dalsze ilościowe i/lub jakościowe badania diagnostyczne 

obejmujące swym zasięgiem uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli oraz 

personel obsługi szkoły, 

2) analizuje wnioski z działalności pedagoga szkolnego, psychologa, nauczycieli i wychowawców, 

oraz nadzoru dyrektora szkoły, 

3) analizuje wyniki egzaminów zewnętrznych, 

4) dba o doskonalenie relacji na linii szkoła-rodzice, celem wsłuchiwania się w potrzeby 

i oczekiwania rodziców/opiekunów i ich dzieci. 

 

Postanowienia końcowe 

Niniejszy program wychowawczo-profilaktyczny przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu 

26.09.2017 r. , a następnie pozytywnie zaopiniowano przez Radę Pedagogiczną                                   

w dniu26.09.2017 r.   

 


