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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Koszalinie 

2020 – 2025 

 

ZAPOZNANIE UCZNIÓW I RODZICÓW Z PODSTAWOWYMI AKTAMI PRAWNYMI DOKUMENTAMI OKREŚLAJĄCYMI 
PRAWA CZŁOWIEKA 

Formy realizacji Realizujący zadania 
Termin 

realizacji 

Popularyzacja wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, obywatela na lekcjach wiedzy  

o społeczeństwie, historii i godzinach z wychowawcą. 
nauczyciele, wychowawcy cały rok 

UCZEŃ ZNA SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI NA TERENIE SZKOŁY, PRZESTRZEGA ZASAD WSPÓŁŻYCIA  

W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

Zapoznanie ucznia i jego rodziców z dokumentami regulującymi życie szkoły. 
dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog 

szkolny 
IX, X, klasy I 

ADAPTACJA I INTEGRACJA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 
Spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi), z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, 

pedagogiem: przedstawienie rodzicom zakresu oferowanej przez szkołę pomocy, roli pedagoga, 

zaproszenie rodziców do współpracy. 
dyrekcja szkoły, wychowawcy i pedagog IX, klasy I 

Adaptacja i integracja zespołu klasowego uczniów klas pierwszych. 
dyrekcja, pedagog szkolny, wychowawcy, inni 

pracownicy szkoły 
IX, klasy I 

Zapoznanie uczniów z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem i pracownikami szkoły. wychowawcy klas IX 

Objęcie opieką uczniów wymagających wsparcia psychoterapeutycznego. 
nauczyciele, nauczyciel specjalista, Samorząd 

Uczniowski, rodzice, pedagog z uprawnieniami do 

prowadzenia psychoterapii 

cały rok, w 

zależności od 

potrzeb 

Diagnoza sytuacji opiekuńczo – wychowawczej uczniów. 
pedagog szkolny z uprawnieniami do prowadzenia 

psychoterapii, wychowawcy 
IX, cały rok 

Diagnoza sytuacji zdrowotnej uczniów w oparciu o analizę dokumentacji teczek osobowych 

uczniów, informacje przekazane przez wychowawców, rodziców (opiekunów) uzyskane w trakcie 

indywidualnych rozmów z uczniami w trakcie indywidualnych rozmów z uczniami. 
wychowawcy klas, pedagog IX, cały rok 
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ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY 
Zapoznanie bądź przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa, w szczególności zasad 

związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego podczas nauki w czasie pandemii COVID-19. 

wychowawcy klas, nauczyciele, wszyscy pracownicy 

szkoły 
IX i VI 

cały rok 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych. dyrekcja, wychowawcy,  pedagog szkolny IX 
Zwrócenie uwagi na zachowywania się na terenie szkoły, w drodze do niej oraz na zajęciach 

organizowanych przez szkołę. 
dyrekcja szkoły, wychowawcy klas i pedagog IX i VI 

Tematyka godzin wychowawczych, m. in.: 

- obowiązek przestrzegania zasad BHP i zasad przeciwpożarowych, 

- przekazanie informacji na temat ewentualnych zmian w Statucie szkoły, 

- pierwszoklasistów - jasny i spójny system reagowania na przejawy agresji, nietolerancji, 

znęcania się, wymuszania określonych zachowań i działań, 

- zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo oraz sposób zachowywania się i reagowania w sytuacji 

zagrożenia. 

wychowawcy klas, dyrekcja szkoły, grono 

pedagogiczne i pracownicy niepedagogiczni szkoły 
cały rok 

Wdrażanie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. 
wychowawcy klas, dyrekcja, nauczyciele  

i pracownicy niepedagogiczni szkoły 
cały rok  

wg potrzeb 

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEPRAWIDŁOWYM POSTAWOM UCZNIOWSKIM. 
Zapoznawanie uczniów z konsekwencjami nieprzestrzegania zasad współżycia w społeczności 

szkolnej i łamania zapisów zawartych w Statucie szkoły. 
wychowawcy klas  

Zajęcia z przedstawicielem Policji dla klas na temat odpowiedzialności prawnej i zagrożeń 

wiążących się z nieprzestrzeganiem prawa. 

dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i pracownicy 

niepedagogiczni szkoły, Policja 
 

Diagnoza środowiska rodzinnego ucznia: 

- wywiady z uczniami, rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami, pracownikami instytucji 

pomocowych, 

- analiza dokumentacji uczniów, 

- obserwacja funkcjonowania ucznia w szkole. 

pedagog z uprawnieniami do prowadzenia 

psychoterapii, wychowawcy klas 
cały rok 

Objęcie indywidualną opieką psychoterapeutyczną uczniów przejawiających zaburzone 

zachowania i rehabilitacją uczniów cierpiących na przewlekłe i nieuleczalne choroby 

Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w oddziaływaniach wychowawczo – 

opiekuńczych. 

dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, rehabilitant 

 

cały rok,  

 wg potrzeb 

Właściwe reagowanie ze strony szkoły na nieprawidłowe zachowania uczniów. 
dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog 

szkolny oraz inni pracownicy szkoły 
cały rok 

Podejmowanie działań profilaktycznych 

- organizowanie uczniom warsztatów i prelekcji o tematyce uzależnień od środków 

psychoaktywnych, odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych 

substancji psychoaktywnych. 

pedagog szkolny, wychowawcy i nauczyciele cały rok 
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Wzbogacanie ofert zajęć pozalekcyjnych, (zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia 

przedmiotowe, rehabilitacja uczniów z dysfunkcją ruchową), wspieranie uczniów w inicjatywach 

prospołecznych oraz promowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. 

dyrekcja, nauczyciele, pedagog szkolny, 

wychowawcy 

IX, cały rok,  

wg potrzeb 

Udział uczniów w wolontariacie na rzecz Koszalińskiego Hospicjum i schroniska dla zwierząt. Samorząd Uczniowski 
cały rok,  

wg potrzeb 

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM UCZNIÓW. 
Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia: 

- przekazywanie informacji zwrotnych na temat osiągnięć ucznia w nauce oraz planowanych 

działań szkoły mających na celu poprawę zaistniałej sytuacji tj. ograniczenie niepowodzeń 

szkolnych. 

wychowawcy, pedagog szkolny 

 
cały rok 

Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i sukcesywne podejmowanie działań zaradczych-

rozmowy z uczniami, rodzicami( opiekunami prawnymi). 

wychowawcy, pedagog z uprawnieniami do 

prowadzenia psychoterapii, nauczyciele 

cały rok,  

wg potrzeb 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie opinii 

orzeczenia wydanych przez MPP-P. 

pedagog z uprawnieniami do prowadzenia 

psychoterapii, nauczyciele przedmiotów 
IX 

Wspieranie nauczycieli uczących w doborze metod pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

dyrekcja, pedagog z uprawnieniami do prowadzenia 

psychoterapii 

IX, cały rok  

wg potrzeb 

Oferta zajęć dodatkowych. Udzielanie wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

dyrekcja szkoły, pedagog szkolny, pedagog  

z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii, 

wychowawcy i nauczyciele 

cały rok,  

wg potrzeb 

Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. 

Poradnictwo zawodoznawcze. 

szkolny doradca zawodowy przy wsparciu 

Powiatowego Urzędu Pracy 
rok 2023 

ROZPOZNAWANIE UZDOLNIEŃ UCZNIÓW 
Praca z uczniem zdolnym oraz promocja uczniów wybitnych i ich osiągnięć. dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog szkolny cały rok 

Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. 

Rozmowy indywidualne z uczniami. 

dyrekcja, nauczyciele, pedagog szkolny pedagog z 

uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii 
cały rok 

PODNIESIENIE FREKWENCJI UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH 
Systematyczne monitorowanie absencji i realizacji obowiązku nauki - przestrzegania zasad 

usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych, wyjaśnianie przyczyn absencji 

(rozmowy z uczniem, rodzicami/opiekunami prawnymi). 

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, 

pedagog z uprawnieniami do prowadzenia 

psychoterapii, 

cały rok 

Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi/ ucznia: 

- konsultacje i zebrania dla rodziców według harmonogramu szkoły, 

- indywidualne konsultacje z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy klas, 

pedagog z uprawnieniami do prowadzenia 

psychoterapii 

cały rok 

WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU PSYCHICZNEGO I EMOCJONALNEGO UCZNIÓW 
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Objęcie indywidualną opieką psychoterapeutyczną ucznia mającego niską frekwencję. 
pedagog z uprawnieniami do prowadzenia 

psychoterapii 
cały rok, 

Współpraca z instytucjami wspierającymi opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną funkcję 

szkoły (Sąd Rodzinny, PCPR, MOPR, Policja, Straż Miejska, Urząd Miasta itp.). 
nauczyciele wg potrzeb 

Realizacja zajęć fakultatywnych i wyrównawczych. nauczyciele 
wg możliwości 

szkoły 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ, PROFILAKTYCZNEJ, INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ 
Realizacja zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej w ramach godzin 

wychowawczych, zajęć profilaktycznych, 

- prowadzenie spotkań z uczniami w formie zajęć warsztatowych i pogadanek. 

wychowawcy klas , nauczyciel biologii, chemii, 

nauczyciele 

cały rok, 

wg 

harmonogramu 

Działania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w 

szczególności zakażeniu COVID-19. Informowanie uczniów o szczepieniach, zachowanie 

dystansu, noszenie maseczek we wspólnych przestrzeniach, dezynfekcja i częste mycie rąk. 

wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły cały rok 

Warsztaty i prelekcje profilaktyczne na temat narkotyków, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 
realizatorzy z zewnątrz 

termin zależny 

od realizatora 

Pozyskiwanie ekspertów do współpracy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i 

profilaktycznych. 
Stowarzyszenie ZASTOPUJ 

termin zależny 

od realizatora 

Warsztaty i pogadanki na temat cyberzagrożeń. Policja 
termin zależny 

od realizatora 

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYM Z UZALEŻNIENIAMI 
Prowadzenie działań diagnostycznych – rozmów (wśród uczniów, rodziców/opiekunów, 

nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły) w zakresie występujących  

w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

dyrekcja szkoły pedagog szkolny, wychowawcy, 

pozostali nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
VI 

REALIZOWANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. 

WŁĄCZANIE, W RAZIE POTRZEBY INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO DZIAŁAŃ Z 

ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UŻYWANIA ŚRODKÓW ZMIENIAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ, ŚRODKÓW 

ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH, ŚRODKÓW ZASTĘPCZYCH I NOWYCH ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH(NARKOTYKI, DOPALACZE ITP.) 
Indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami/opiekunami. 

Psychoterapia indywidualna w nurcie terapii systemowej. 

pedagog z uprawnieniami do prowadzenia 

psychoterapii, wychowawcy klas 
cały rok, wg 

potrzeb, 
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Udzielanie wsparcia rodzicom/opiekunom. (uczniowie z 

orzeczeniami) 

PROMOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I AKTYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO JAKO SPOSOBU 

ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 
Organizacja szkolnych i pozaszkolnych zawodów sportowych. dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego cały rok 

Udział uczniów w sportowych rozgrywkach pozaszkolnych. dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego cały rok 

Organizacja Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Naczelnego 

„Czaplówki”. 
dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego ok. 6 XII 

Organizacja Dnia Sportu. dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego ok. 1 VI 

Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych i rajdów. dyrekcja szkoły, wychowawcy klas cały rok 

Organizacja rajdów pieszych. dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego cały rok 

Udział uczniów w biegach i turniejach. dyrekcja szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego cały rok 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE ZAPOBIEGAJĄCE NEGATYWNYM SKUTKOM ROZWOJU TECHNOLOGII 

INFORMATYCZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 
Diagnoza stanu bezpieczeństwa w szkole na podstawie informacji uzyskanych od uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych/(rozmowy indywidualne). 
wychowawcy klas, pedagog szkolny 

wychowawcy, 

pedagog 

Analiza poziomu frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych. Diagnoza przyczyn niepowodzeń 

szkolnych uczniów. 
wychowawcy klas, pedagog szkolny 

wychowawcy, 

pedagog 

Przegląd i aktualizacja komputerowych programów chroniących uczniów przed niepożądanymi 

treściami w Internecie 
nauczyciel informatyki, wychowawcy n-l informatyki 

AKTYWIZACJA RODZICÓW W ŻYCIE SZKOŁY. PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI RODZICÓW W ZAKRESIE 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ. 
Utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z rodzicami uczniów/opiekunami prawnymi. 

- zapewnienie pomocy specjalistycznej w sytuacjach tego wymagających, 

- spotkania indywidualne z pedagogiem z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii. 

dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, pedagog z 

uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii, 

specjaliści spoza szkoły 

cały rok,  

wg potrzeb 

PATRIOTYZM – PODNOSZENIE PATRIOTYCZNEJ ŚWIADOMOŚCI UCZNIÓW 
Konkurs historyczny. nauczyciel historii IV 

Uczestnictwo uczniów w obchodach świąt narodowych. Samorząd Uczniowski, opiekun cały rok 

 


