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I. WSTĘP 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest jednym z najważniejszych dokumentów określa-

jącym działalność edukacyjną i wychowawczą szkoły. Zawiera całościowy opis zadań wychowawczych 

szkoły. Są one częściowo określone w ustawach oświatowych i rozporządzeniach, które tworzą prawne 

ramy wypełnione konkretnymi zadaniami ustalonymi przez dyrektora i nauczycieli w konsultacji z rodzi-

cami. 

Pamiętając o tym, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48, ust. 1): „Rodzice 

mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględ-

nić stopień dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia 

 i wyznania oraz jego przekonania”, szkoła w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagającą i uzu-

pełniającą w stosunku do działań rodziców. Wspólnym celem zabiegów wychowawczych rodziców i nau-

czycieli jest dążenie do wykreowania idealnej sylwetki absolwenta szkoły. 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli wydzielony z człon-

ków Rady Pedagogicznej. Działania wychowawcze zostały zaplanowane z uwzględnieniem definicji wy-

chowania zakładającej, że jest ono wspieraniem dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emo-

cjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacnianym i uzupełnianym przez działania z zakresu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły został opracowany w oparciu o analizę wniosków z ewa-

luacji zewnętrznej, rozpoznanie potrzeb (analiza dokumentacji szkolnej, rozmów z członkami społeczności 

szkolnej, obserwacji środowiska szkolnego). Została również przeprowadzona ankieta poświęcona zacho-

waniom ryzykownym i profilaktyce zdrowotnej młodzieży. Wzięli w niej udział przedstawiciele społecz-

ności uczniowskiej, rodziców, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji . 
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II. PODSTAWY PRAWNE. 

 

1. Konstytucja RP (art. 48, 53, 54, 70, 72). 

2. Konkordat 

3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 26, art. 84 ust. 2 

pkt 1 i ust. 3. 

4. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U z 2006r. nr 97 ze zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programo-

wej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły pod-

stawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 356). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

7. Konwencja o Prawach Dziecka. 

8. Europejska Karta Praw Człowieka. 

9. Statut szkoły. 

10. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych   z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_26_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_84_u_2_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-dz.u.-z-2017-r.-poz.-59-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_84_u_2_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
https://www.portaloswiatowy.pl/program-wychowawczoprofilaktyczny/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-lutego-2017-r.-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym-ksztalcenia-ogolnego-dla-branzowej-szkoly-i-stopnia-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-specjalnej-przysposabiajacej-do-pracy-oraz-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-policealnej-dz.u.-z-2017-r.-poz.-356-14530.html
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III. WIZJA SZKOŁY 

 

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej to szkoła, w której rozwijamy talenty, dbamy 

o przyjazną atmosferę, stwarzamy warunki do nabywania postaw prospołecznych. Dąży do zgodnego 

współdziałania w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych opartych na ponadczasowych warto-

ściach, jak: prawda, dobro, piękno, sprawiedliwość, miłość, empatia, cierpliwość, bezinteresowność, dziel-

ność, lojalność, prawdomówność, prawość, szlachetność, tolerancja, uczciwość, umiejętność przebaczania 

czy wierność. Jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym, a w swych działaniach wspiera rozwój każdego 

ucznia. 

 

 

IV. MISJA SZKOŁY 

 

Uznając prawo rodziców do wychowania dzieci oraz respektując uznany przez nich system wartości,  

struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współdziałaniu trzech podmiotów: 

- rodziców,  

- uczniów, 

- nauczycieli.  

Wartości, które cenimy to: współpraca, jakość uczenia, kreatywność i odpowiedzialność. Nadrzędnym ce-

lem naszej działalności jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego młodego człowieka w opar-

ciu o ponadczasowe wartości (WIZJA SZKOŁY) oraz kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi in-

dywidualnemu, społecznemu i obywatelskiemu. 

1.  Staramy się rozwijać u uczniów postawę dbałości o zdrowie. 

2. Dbamy o harmonijny rozwój i wspomagamy młodzież stosownie do jej potrzeb  

i możliwości naszej placówki.  

3. Przygotowujemy uczniów do rzetelnego zgłębiania wiedzy i samodzielnego rozwiązywania pro-

blemów intelektualnych oraz do życia w społeczeństwie informacyjnym.  

4. Wykorzystujemy przy tym edukację medialną, technologię informacyjno-komunikacyjną. 

5. Doskonalimy znajomość języków obcych.  

6. Motywujemy do twórczego odbioru kultury.  

7. Kształtujemy postawę otwartości na świat w oparciu o poszanowanie tradycji i kultury własnego 

narodu oraz tolerancji dla innych kultur.  

8. Przygotowujemy do świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych, zawodowych  

i życiowych. 

9.  Przekonujemy do  zdrowego stylu życia. 

10. Uczymy  aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.  



6 

 

 

Aby uzyskać powyższe założenia, integrujemy działania nauczycieli i rodziców oraz instytucji wspierają-

cych szkołę, kształtujemy więzi środowiska szkolnego i lokalnego. Wspieramy  

również  działania wolontarystyczne. 

 

 

V. SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Pragniemy, by nasi wychowankowie osiągnęli dojrzałość we wszystkich pięciu sferach życia: - fizycz-

nej, emocjonalnej, intelektualnej, psychicznej i społecznej.  

Naszym celem jest, by absolwent opuszczający mury naszej szkoły był człowiekiem uczciwym, wiarygod-

nym, odpowiedzialnym, wytrwałym, umiejącym współpracować i żyć  innymi i dla innych - oraz sprawnie 

funkcjonował we współczesnym świecie. 

1. Szanuje poglądy drugiego człowieka. 

2. Umie współżyć i współpracować z innymi. 

3. Jest przygotowany do założenia własnej rodziny. 

4. Potrafi pełnić różne role społeczne. 

5. Potrafi kulturalnie zachowywać się w różnych sytuacjach życiowych. 

6. Zna i kultywuje tradycje narodowe, regionalne i rodzinne. Ma poczucie godności narodo-

wej. 

7. Dba o zdrowie, rozwój fizyczny i własne bezpieczeństwo. 

8. Ma poczucie przynależności do środowiska przyrodniczego i dba o nie. 

9. Umie podejmować odpowiedzialne decyzje. 

10. Jest rzetelny i odpowiedzialny w pracy. 

11. Ma poczucie własnej godności i honoru. 

12. Potrafi dokonywać krytycznej samooceny. 

13. Szanuje wspólne dobro. 

14. Jest komunikatywny, otwarty i kreatywny. 

15. Umie prezentować swoją wiedzę i umiejętności. 

16. Ma wystarczającą wiedzę do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. 
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VI. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 

W gronie naszych uczniów jest przede wszystkim młodzież z Izbicy Kujawskiej i jej okolic. Naszą 

kadrę stanowią nauczyciele i pracownicy dobrze wykwalifikowani w swoich dziedzinach, stale podnoszący 

swoją wiedzę. Jesteśmy dumni z tego, że często zdarza się, iż wracają do nas kolejne pokolenia naszych 

wychowanków, a nasze grono pedagogiczne stanowią także absolwenci LO. Jak wynika z przeprowadzonej 

ankiety, małe środowisko lokalne sprzyja temu, że zarówno nauczyciele, młodzież, jak i rodzice znają się 

wzajemnie, co sprzyja lepszej współpracy i wzajemnym kontaktom. Uczniowie czują się bezpiecznie w 

murach naszej szkoły i w większości są zadowoleni ze szkoły, którą wybrali na kolejny etap edukacji. 

Mimo tego, że ZS działa w środowisku o mało rozwiniętej infrastrukturze i wysokim bezrobociu, uczniowie 

w większości przypadków mają zapewnione dobre warunki materialne i są zadowoleni z atmosfery panu-

jącej w domu. Wielu rodziców pracuje poza miejscem zamieszkania, w tym za granicą. Niestety, młodzi 

ludzie mają ograniczony dostęp do bezpośredniego uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym. 

Wolny czas spędzają najczęściej z rodziną i znajomymi. Wielu uczniów przyznaje się do wielogodzinnego 

korzystania z zasobów Internetu lub oglądania telewizji. Nieliczni uprawiają sport lub realizują inne pasje. 

Szkoła jest jednym z ważniejszych miejsc życiu duchowego i intelektualnego. 

 

 

VII. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Program wychowawczo-profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy wychowawczo-profilaktycznej dla 

wszystkich członków społeczności szkolnej(uczniowie wszystkich klas LO, technikum, szkoły branżo-

wej). Zawiera propozycje działań, które w systemowy sposób będą angażować wszystkich uczniów, ich 

rodziców oraz całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi). Przed-

stawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym podejmowane 

i realizowane w szkole w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w spo-

łeczności szkolnej.  

Celem programu jest: 

-  wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzu-

pełniane przez działania z zakresu profilaktyki; 

-  kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru 

zachowań chroniących zdrowie własne i innych, szczególnie w okresie zagrożenia epidemicznego Co-

vid– 19 (od 1 września 2020 roku pracę szkoły określają odrębne procedury opracowane zgodnie z wy-

tycznymi MEN, MZ i GIS). 
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1. Wartości wybrane przez społeczność szkolną- wychowanie młodzieży  

poprzez kształtowanie osobowości ucznia w oparciu o wartości: 

- mądrość (rozwój intelektualny, zachęcanie do odkrywania własnych talentów 

  i mocnych stron),  

- bezpieczeństwo (dbanie o bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne swoje i innych), 

- duchowość (rozwijanie inteligencji emocjonalnej i komunikacyjnej), 

- dyscyplina (pozytywny aspekt w wychowaniu- wyznaczanie granic, samokontrola, 

  które są niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie), 

- honor, sprawiedliwość, prawda, uczciwość, lojalność (przygotowanie  

do życiowych wyborów w oparciu o uniwersalny system wartości moralnych), 

- patriotyzm (kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania kultury i tradycji 

  własnego narodu), 

- praca ( nie tylko źródłem dochodów, ale również realizacją planów i celów 

  życiowych, własnym rozwojem,  poczuciem bezpieczeństwa, sensem życia), 

- tolerancja (poszanowanie poglądów, wierzeń, stylów życia, kultury i tradycji innych 

  ludzi i społeczeństw),  

- przyjaźń, miłość, rodzina (siła w procesie rozwoju młodego człowieka), 

- odpowiedzialność (za czyny i słowa). 

2. Zachowania ryzykowne: 

- używanie substancji psychoaktywnych: palenie tytoniu, picie alkoholu, upijanie się, 

   używanie marihuany i innych narkotyków, używanie leków psychotropowych), 

- przedwczesna aktywność seksualna, 

- zachowania agresywne, przemoc, bójki, 

- cyberprzemoc, 

- zagrożenia behawioralne związane z nadmiernym korzystaniem z telefonu, graniem 

  w gry komputerowe i inne, hazardem, Internetem i niewłaściwym zachowaniem 

 w sieci, 

- drobne wykroczenia, wandalizm, chuligaństwo, 

- zaniedbywanie obowiązków szkolnych, 

- wagary, 

- ucieczki z domu, 

- wzrost tendencji autodestrukcyjnych,  

- występowanie zaburzeń emocji , głównie lękowych i depresyjnych, 

- problemy z radzeniem sobie z trudnościami, 

- zaburzenia żywienia,  

- problemy z koncentracją, pamięcią i utrzymaniem uwagi. 
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3. Zadania wychowawczo- profilaktyczne:  

-  wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia, 

   oraz przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań 

   ryzykownych, 

- promowanie zdrowego stylu życia, w tym życia wolnego od nałogów, 

- kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania, 

- kształtowanie sprawności fizycznej i nawyków uprawiania sportów, 

- uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 

- zapewnianie bezpieczeństwa w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, 

-  wspieranie uczniów w trudnościach wieku dojrzewania i problemach rodzinno- 

   szkolnych, 

-  opieka nad uczniami przechodzącymi kryzys, 

 - kształtowanie potencjału intelektualnego uczniów,  

-  kreatywność i rozwijanie zainteresowań- wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia  

   w zależności od potrzeb i możliwości,  

-  kształtowanie właściwych postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych, przywiązania 

 do korzeni(regionu), wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 

- wychowanie młodzieży do wartości, 

- kulturę zachowania, 

4. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę: 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu,  

- Posterunek Policji w Izbicy Kujawskiej, 

- Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie – zgodny z miejscem 

zamieszkania uczniów,  

- Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicy Kujawskiej, 

- Miejsko- Gminne Centrum Kultury w izbicy Kujawskiej,  

- Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej. 
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VIII. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI  

W SZKOLE 

 

Lp. OBSZAR ZADANIA TERMIN ODPOWIE-

DZIALNI 

1. 

 

Bezpieczeństwo 

 

- zapewnienie bezpieczeństwa  

na terenie szkoły, 

- bezpieczeństwo w domu/ w rodzinie 

  (przeciwdziałanie przemocy fizycznej  

  i psychicznej), 

- znajomość przepisów bhp, 

- edukacja uczniów, nauczycieli  

i pracowników szkoły w zakresie 

 udzielania pomocy w wypadkach, 

- profilaktyka chorób zakaźnych  

 i przeciwdziałanie COVID-19. 

Na bieżąco 

 

Dyrektor, koordy-

nator ds. bezpie-

czeństwa, nauczy-

ciele/ wycho-

wawcy, nauczyciel 

EDB, pedagog 

2. Zdrowy styl ży-

cia. Kształtowa-

nie właściwych 

nawyków higie-

nicznych i zdro-

wotnych. Umie-

jętności doko-

nywania wy-

boru zachowań 

chroniących 

zdrowie własne  

i innych ludzi. 

Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

 

 

-  uczniowie i nauczyciele znają  

   i przestrzegają zasad zdrowego stylu 

  życia, 

- uczniowie i nauczyciele zdobywają 

  wiedzę na temat zdrowego żywienia,  

a także zagrożeń współczesnej  

cywilizacji oraz metod ich zapobiegania, 

- promują zdrowy styl życia, w tym  

dbałość o formę fizyczną i psychiczną, 

- uczniowie znają zasady racjonalnej  

i efektywnej pracy intelektualnej   

oraz odpoczynku, 

- uczniowie znają konstruktywne 

sposoby radzenia sobie ze stresem, 

- szkoła organizuje różne formy zajęć 

  pozalekcyjnych, w tym sportowe, 

  rekreacyjne, turystyczne, 

- szkoła realizuje działania 

  profilaktyczne, mające na celu 

  przeciwdziałanie uzależnieniom  

  i promowanie zdrowego stylu życia, 

- uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

  szkoły znają zasady udzielania pierwszej 

  pomocy, 

- nauczyciele wspierają uczniów  

w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

 stylu życia oraz przeciwdziałają 

pierwszym próbom podejmowania  

zachowań ryzykownych, ze szczególnym 

uwzględnieniem palenia papierosów, 

Na bieżąco, 

zgodnie z zaist-

niałymi potrze-

bami oraz ter-

minami ustalo-

nymi  

z podmiotami 

zewnętrzny- 

mi, realizują-

cymi warsztaty/ 

spektakle edu-

kacyjno- profi-

laktyczne 

Dyrektor,nauczy-

ciele/ wycho-

wawcy, pedagog, 

psycholog 
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   picia alkoholu, korzystania  

  ze smartfonów, 

- uczniowie dbają o higienę  

  oraz estetyczny strój, 

- nauczyciele i uczniowie podejmują 

działania dotyczące ekologii, w tym 

ochrony środowiska i zmian  

klimatycznych. 

- zapoznanie uczniów z podstawowymi 

zasadami higieny i skutkami nieprzestrze-

gania jej, uczulanie na szczególną dbałość 

o czystość ciała i odzieży, 

-  wdrażanie do utrzymywania czystości 

w miejscu pracy,  

- zapoznanie uczniów z zasadami udziela-

nia pierwszej pomocy. 

- propagowanie aktywności sportowej, 

zachęcanie do udziału w czynnym upra-

wianiu sportu, do udziału w zawodach 

sportowych - nauka walki fair- play. 

- propagowanie zasad racjonalnego roz-

kładu dnia, odżywiania się, dbania o roz-

wój fizyczny, 

- organizacja zajęć umożliwiających ak-

tywny tryb życia - proponowanie częstego 

i  aktywnego wypoczynku, 

- ochrona i wzmacnianie zdrowia psy-

chicznego młodzieży 

- wskazywanie zagrożeń bezpieczeństwa 

 i zdrowia oraz skutków uzależnień, ucze-

nie prawidłowej reakcji na te zagrożenia, 

-  zapobieganie zachowaniom agresyw-

nym, 

- uczenie umiejętności radzenia sobie  

 z negatywnymi emocjami. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyzwalanie 

aktywności  

w dydaktyce  

i życiu społecz- 

nym oraz krea-

tywności 

 i zainteresowań 

uczniów 

- społeczność szkolna podejmuje inicja- 

tywy w różnych sferach życia, jest 

 otwarta na zmiany i oryginalne pomysły, 

- innowacyjność i nowoczesne metody 

  pracy, w tym nowe formy aktywności 

  fizycznej, 

- szkoła stwarza sytuacje dydaktyczne, 

  wdrażając uczniów do samokształcenia  

  i pracy zespołowej, 

- uczniowie organizują imprezy szkolne  

  i klasowe, 

- uczniowie współorganizują szkolne  

  wycieczki, wyjścia pozaszkolne,  

  rozgrywki sportowe, 

- uczniowie podejmują własne inicjatywy 

  i organizują różne przedsięwzięcia/  

  imprezy pod opieką nauczyciela, 

- szkoła dostosowuje formy i metody  

  pracy wobec uczniów posiadających  

 określone wskazania zawarte  

  w orzeczeniach i opiniach PPP, 

- uczniowie uczestniczą w różnych 

  zajęciach organizowanych we współ-   

  pracy z podmiotami pozaszkolnymi, 

- uczniowie aktywnie uczestniczą  

1.   w organizacji i przygotowaniu między-  

  szkolnych konkursów, projektów  

  edukacyjnych oraz uroczystości  

  szkolnych, 

- wsparcie edukacji informatycznej i me-

dialnej, w szczególności kształtowanie 

krytycznego podejścia do treści publiko-

wanych w Internecie i mediach społecz-

nościowych.  

 

 

Na bieżąco, 

zgodnie z po-

trzebami oraz 

terminami usta-

lonymi  

z podmiotami 

zewnętrzny- 

mi, realizują-

cymi warsztaty, 

a także planem 

pracy poszcze-

gólnych klas 

 

Dyrektor,nauczy-

ciele, w tym nau-

czyciele wych. fi-

zycznego,  wycho-

wawcy, pedagog, 

psycholog 

4. Wychowanie 

prorodzinne 

- wychowanie zmierzające do osiągnięcia 

ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowa-

nie postaw ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających do odpo-

wiedzialnych decyzji. 

1. - wspomaganie wychowawczej roli ro-

dziny przez właściwą organizację i reali-

zację zajęć edukacyjnych wychowanie do 

życia w rodzinie.  

2. - przemoc i przestępstwa seksualne, 

-  normy zachowań seksualnych; trzy 

funkcje seksualności, 

Przez cały rok Dyrektor, nauczy-

ciele, w tym nau-

czyciele, pedagog, 

psycholog 
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- nieprawidłowości życia psychoseksual-

nego, jak pedofilia, kazirodztwo, gwałt, 

- przemoc seksualna i zapobieganie prze-

mocy i przestępstwom seksualnym, 

- odpowiedzialne rodzicielstwo, 

- prawo do godnego życia-bez przemocy, 

- ośrodki pomocy psychologicznej,  

medycznej i prawnej. 

 

5. 

 

Doskonalenie 

umiejętności 

świadomego 

planowania 

własnej kariery 

edukacyjnej/ 

zawodowej, po-

znawania siebie 

i świata oraz 

podejmowania 

decyzji 

- szkoła realizuje wewnątrzszkolny  

  system doradztwa zawodowego, 

- nauczyciele/ wychowawcy oraz  

  specjaliści rozpoznają odpowiednio  

  indywidualne potrzeby rozwojowe  

  i edukacyjne oraz indywidualne  

  możliwości psychofizyczne uczniów,  

  w tym ich zainteresowania i uzdolnienia, 

- nauczyciele/ wychowawcy oraz  

  specjaliści prowadzą na terenie szkoły  

  zajęcia związane z  doradztwem  

  edukacyjno-  zawodowym, 

- zespół do spraw pomocy  

  psychologiczno- pedagogicznej  

  umożliwia indywidualne konsultacje  

  w sprawie planowania własnej kariery 

  edukacyjnej i zawodowej, - 

- nauczyciele- wychowawcy zwracają 

  uwagę na zagrożenia związane  

  z funkcjonowaniem młodych ludzi  

  we współczesnym świecie, podkreślają 

  korzyści płynące ze znajomości prawa  

  w codziennym życiu oraz umiejętności 

  gospodarowania podsiadanymi środkami 

  finansowymi. 

Na bieżąco, 

zgodnie z zaist-

niałymi potrze-

bami 

Dyrektor,nauczy-

ciele, w tym wy-

chowawcy, peda-

gog 

6. Kultura osobi-

sta, szacunek 

do drugiego 

człowieka. Wo-

lontariat. 

- nauczyciele i uczniowie znają zasady 

  kulturalnego zachowania w różnych  

  sytuacjach i dbają o zachowanie reguł  

  savoir- vivre’u w różnych sytuacjach, 

- uczniowie i nauczyciele znają style  

  wypowiedzi i stosują je odpowiednio  

  do miejsca i sytuacji, 

- nauczyciele czuwają nad poprawnością 

  języka polskiego i dbają o kulturę słowa 

  w różnych sytuacjach, 

- w szkole obowiązuje ceremoniał  

  szkolny, który jest akceptowany  

  i stosowany przez społeczność szkolną, 

Na bieżąco Dyrektor, 

nauczyciele,  

w tym wycho-

wawcy, pedagog 
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- nauczyciele, uczniowie i pracownicy 

 szkoły dbają o estetykę szkoły  

i otoczenia, 

- uczniowie dbają o higienę  

  oraz estetyczny i stosowny  

  do sytuacji strój, 

- uczniowie aktywnie uczestniczą  

  w wydarzeniach organizowanych  

  przez szkołę oraz godnie reprezentują  

  społeczność szkolną podczas imprez  

  organizowanych w środowisku,  

  np. wycieczek, konkursów, olimpiad, 

  zawodów sportowych itp., 

- rodzice współuczestniczą w imprezach 

  szkolnych, wspierają uczniów i szkołę 

  swoją obecnością i pomocą  

  w organizacji szkolnych przedsięwzięć, 

- kształtowanie umiejętności właściwego 

korzystania z daru wolności, 

- kształtowanie umiejętności rozpoznawa-

nia zagrożeń wolności  

i ochrony przed nimi, 

- kształtowanie umiejętności diagnozowa-

nia problemów współczesnego świata, 

poszukiwanie nowych sposobów pomocy 

ludziom potrzebującym. 

- wzmacnianie postawy szacunku  

dla ludzkiej pracy, 

- budzenie wrażliwości wobec biednych, 

uchodźców i potrzebujących, 

-  budowanie  motywacji zaangażowania 

w wolontariat.  
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziedzictwo 

kulturowe, edu-

kacja kulturalna 

- uczniowie poznają historię własnego 

  kraju na tle historii Europy i świata, 

- uczniowie prezentują postawy tolerancji 

 i dialogu wobec osób innych religii  

i kultur, 

- uczniowie kształtują możliwość  

porozumiewania się w językach obcych 

 poprzez rzetelną naukę i uczestniczenie  

w międzynarodowej wymianie  

  młodzieży,  

- uczniowie spotykają się z młodzieżą  

z innych krajów podczas aranżowanych 

 przez szkołę sytuacji, 

- uczniowie znają i honorują święta  

i obyczaje o symbolice ponadnarodowej, 

- uczniowie znają pojęcia i zakres praw 

 człowieka i obywatela, 

- w procesie dydaktycznym i wychowaw-

czym młodzież poznaje i ocenia sytuacje  

społeczne, religijne, polityczne  

oraz obyczajowe w duchu praw  

człowieka i poszanowania  

odmiennych postaw, tradycji i kultur,  

- społeczność szkolna stara się tworzyć 

 atmosferę  wzajemnego zaufania,  

szacunku i otwartości na problemy  

innych, 

- uczniowie i nauczyciele kierują się  

zasadą fair play , szanują odmienność 

 poglądów innych ludzi, zarówno  

w szkole, jak i poza nią, 

- uczniowie uczą się akceptowanych  

  społecznie sposobów rozwiązywania  

  konfliktów. 

Na bieżąco, 

zgodnie z har-

monogramem 

pracy szkoły 

oraz planami 

pracy wycho-

wawców po-

szczególnych 

klas 

Dyrektor, nauczy-

ciele/ wycho-

wawcy, pedagog 

8. Propagowanie 

ekologicznego 

stylu życia 

- uświadamianie odpowiedzialności  

za czystość środowiska oraz skutków in-

gerencji człowieka w świat przyrody, 

-  rozwijanie zainteresowań edukacją pro-

ekologiczną prowadzących do właści-

wego zachowania w kontaktach                    

z przyrodą, 

-  dbanie o stan środowiska   w najbliższej 

okolicy.  

-  uczenie oszczędności i efektywności 

energetycznej, prostych sposobów osz-

czędzania energii., jak zapewnić bezpie-

czeństwo energetyczne, 

  



16 

 

- inicjatywy na rzecz wzrostu efektywno-

ści energetycznej, 

-  działania mające na celu zmniejszanie 

emisji gazów cieplarnianych i racjonaliza-

cja wykorzystania energii i ograniczenie 

jej użycia.  

 

9.  

 

 

Kształtowanie 

zachowań 

i postaw patrio-

tycznych  

i obywatel-

skich. Edukacja 

regionalna 

- uczniowie kultywują tradycje  

  historyczne kraju, regionu, szkoły  

  przez Ceremoniał szkoły, 

- uczniowie poznają miasto, region, kraj 

  oraz życie społecznokulturalne i zabytki 

  w procesie dydaktycznym oraz w czasie 

  wycieczek szkolnych i innych działań 

  dydaktyczno- wychowawczych, 

- uczniowie poznają historię swojego 

  miasta i kraju na tle historii Europy  

  i świata w różnych formach, 

  także podczas wycieczek edukacyjnych, 

  projektów i konkursów, 

- społeczność szkolna kultywuje symbole 

  narodowe i święta państwowe, 

- uczniowie w procesie dydaktyczno-  

  wychowawczym dbają o zachowanie 

  pamięci o przeszłości regionu i kraju, 

- nauczyciele i uczniowie podejmują  

inicjatywy na rzecz współpracy  

  ze środowiskiem lokalnym w celu  

  podtrzymania i wzmacniania więzi  

  między szkołą a społecznością lokalną, 

-  kształtowanie tożsamości indywidual-

nej i społecznej dzieci i młodzieży  

poprzez wprowadzanie edukacji regional-

nej podczas zajęć lekcyjnych i pozalek-

cyjnych, 

- obrzędy i tradycje świąteczne. 

Na bieżąco Dyrektor, nauczy-

ciele/ wycho-

wawcy, pedagog  

 

 

 

IX. PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH  I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 

Na podstawie materiałówprzygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Mi-

nisterstwem Edukacji i Nauki oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym nauczyciele  naszej szkoły będą 

przekazywać uczniom wiedzę na temat chorób zakaźnych i mechanizmów ich transmisji w obrębie popu-

lacji oraz historii szczepień jako jednego z największych sukcesów w dziejach medycyny. Materiały te 

obejmują zagadnienia: 
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Historia szczepień– choroby wyeliminowane dzięki szczepieniom. 

Historia szczepień to dzieje jednego z największych sukcesów medycyny. Dzięki szczepieniom cał-

kowicie wykorzeniono bowiem jedną z najcięższych chorób zakaźnych, jaką była ospa prawdziwa. Ostatni 

znany przypadek zachorowania na nią miał miejsce w Somalii w 1977 r. W 1980 r. Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) ogłosiła eradykację (czyli całkowite zwalczenie) ospy prawdziwej – dotychczas jedynej 

choroby zakaźnej człowieka, w przypadku której się to udało. Jest to jeden z najbardziej znaczących suk-

cesów zdrowia publicznego. Historia szczepień sięga starożytności. Najstraszniejszą plagą ludzkości była 

ospa prawdziwa, zwana czarną ospą. Minęło 225 lat od pierwszego szczepienia. •Dzięki szczepieniom na 

świecie nie ma już najstraszniejszej plagi ludzkości, jaką była ospa prawdziwa.  

• Zainicjowany przez WHO w 1959 r., a zintensyfikowany w 1967 r. program zwalczania ospy  

prawdziwej przez szczepienia doprowadził do całkowitej eradykacji (usunięcia choroby i wirusa ospy 

prawdziwej z powierzchni ziemi).  

• Szczepienia przeciw ospie prawdziwej wykonywano przez naniesienie szczepionki na ramię,  

a następnie wykonanie nakłucia igłą lub skaryfikatorem. Po szczepieniu często pozostawał ślad.  

• W Polsce szczepiono przeciw ospie prawdziwej w ramach szczepień obowiązkowych do 1979 r.  

• 8 maja 1980 r. WHO ogłosiła, że świat jest wolny od ospy prawdziwej. 

 

Rola szczepień ochronnych w zwalczaniu chorób zakaźnych. 

Patogen – np. wirus lub bakteria – może wtargnąć do organizmu człowieka wieloma drogami:  

• drogą kropelkową (jak np. wirus grypy) – poprzez kontakt z osobą chorą, która kaszle, kicha, 

rozmawia, śpiewa; • drogą kropelkowo-powietrzną (np. wirus odry czy SARS-CoV-2), utrzymując się w 

powietrzu w drobnych cząsteczkach aerozolu – poprzez bliski kontakt lub przebywanie w jednym pomiesz-

czeniu z osobą chorą (przykładowo krople aerozolu z wirusem odry pozostają do 2 godzin w pomieszcze-

niu, w którym przebywała osoba chora na odrę); • drogą pokarmową – przez skażone pokarmy, w tym 

wodę do picia (np. bakterie przecinkowca cholery czy bakterie wywołujące dur brzuszny); • poprzez ska-

żone przedmioty, pokarmy, wodę (np. rotawirusy, bakterie cholery); • przez rany lub uszkodzenia skóry (w 

ten sposób może dojść do skażenia laseczkami tężca), podczas ukąszenia przez chore zwierzę (tak można 

zarazić się wścieklizną) czy podczas iniekcji, w tym dożylnego przyjmowania narkotyków (tak rozprze-

strzeniają się HIV i wirus zapalenia wątroby); • poprzez „wektory” roznoszące drobnoustroje – tj. zakażone 

komary, kleszcze, które w trakcie ugryzienia przenoszą chorobę na osoby zdrowe;  

• drogą kontaktów seksualnych przy bezpośrednim kontakcie śluzówek (np. HPV – ludzki wirus 

brodawczaka).  
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Lekarze i epidemiolodzy od dziesiątków lat pracują nad całkowitym wyeliminowaniem zachoro-

wań na kolejne choroby zakaźne. Kandydatami do eliminacji są w pierwszym rzędzie poliomyelitis, odra 

i różyczka. Szczepienia chronią nie tylko ludzi, ale są również szeroko stosowane do zwalczania wielu 

chorób zakaźnych zwierząt, np. masowe akcje szczepień lisów szczepionką rozrzucaną w pokarmie  

doprowadziły do radykalnego zmniejszenia zagrożenia zachorowaniem na wściekliznę u ludzi. 

 

Zasady działania szczepionek. 

Szczepionka to preparat biologiczny złożony z całego wirusa czy całej bakterii lub z ich  

fragmentów, które nie mają możliwości wywoływania choroby zakaźnej. W założeniu szczepionka  

imituje naturalną infekcję, prowadzi do wytworzenia odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje  

organizm w czasie naturalnego kontaktu z patogenem (bakterią lub wirusem).  

a) Po podaniu szczepionki organizm reaguje tak, jakby został zakażony drobnoustrojem chorobo-

twórczym, ale u zaszczepionego nie dochodzi do wystąpienia objawów choroby. Dzięki temu 

szczepienie to swego rodzaju „trening odporności”.  

b) Szczepienie umożliwia kontakt z antygenami, a układ odpornościowy rozpoznaje składniki szcze-

pionki jako infekcję – zaczyna wytwarzać przeciwciała i komórki odpornościowe.  

c) To zdarzenie pozostaje w pamięci immunologicznej organizmu.  

d)  W rezultacie organizm jest w stanie po pewnym czasie od zaszczepienia rozpoznać prawdziwe 

drobnoustroje (bakterie lub wirusy) atakujące człowieka i szybko podjąć obronę  

przed nimi. Dzięki temu osoba szczepiona nabywa w sposób kontrolowany odporności przeciw 

konkretnym drobnoustrojom, unikając ryzyka powikłań i zagrożenia z ich strony. 

Szczepionki a odporność populacyjna (zbiorowiskowa) 

Pojedyncze szczepienie zapewnia odporność indywidualną, czyli chroni osobę zaszczepioną. Jeżeli 

jednak zaszczepionych zostaje więcej osób lub prowadzone są programy szczepień, istnieje szansa na 

uzyskanie odporności zbiorowej. 

Rodzaje szczepionek. 

Szczepionki zawierają antygeny, czyli substancje pobudzające układ odpornościowy do wytworzenia 

skutecznej ochrony przeciw wirusom i bakteriom odpowiedzialnym za poszczególne choroby.  

W ciągu ponad 200 lat historii szczepień opracowano wiele różnych rodzajów szczepionek:  

• szczepionki żywe, czyli zawierające atenuowane (osłabione) całe drobnoustroje (wirusy lub bakte-

rie), pozbawione możliwości zakażenia człowieka;  
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• szczepionki inaktywowane zawierające zabite drobnoustroje lub ich fragmenty, tj. toksoidy (unie-

czynnione toksyny bakteryjne): podjednostkowe, polisacharydowe, wirosomalne, rekombinowane, 

skoniugowane, białkowe – opracowane metodą odwrotnej wakcynologii;  

• szczepionki najnowszej generacji – oparte na materiale genetycznym: mRNA,  wektorowe. 

Różnica pomiędzy wcześniej znanymi szczepionkami (żywymi i zabitymi), a nowoczesnymi  

szczepionkami (mRNA czy wektorowymi) – np. przeciw COVID-19 – polega generalnie na sposobie 

i miejscu wytwarzania antygenu:  

• szczepionki żywe (atenuowane) oraz zabite (inaktywowane), w swoim składzie zawierają gotowy, 

wyprodukowany wcześniej w fabryce wytwórcy antygen/antygeny;  

• szczepionki mRNA i szczepionki wektorowe zawierają materiał genetyczny będący „informacją” 

służącą do wytworzenia antygenu, co ma miejsce w organizmie osoby szczepionej.  

Kolejne etapy działania układu odpornościowego w odpowiedzi na antygen są już podobne. 

 

Co zawdzięczamy szczepionkom. 

Szczepienia chronią ludzi przed:  

• poważnymi, zagrażającymi zdrowiu i życiu chorobami zakaźnymi, takimi jak: wirusowe zapalenie 

wątroby typu B, błonica, tężec, krztusiec, odra, świnka, różyczka, grypa, poliomyelitis, zakażenia hae-

mophilusinfluenzae typu b, zakażenia pneumokokowe, zakażenia meningokokowe;  

• groźnymi powikłaniami ww. chorób. 

Choroby zakaźne, przed którymi chronią szczepionki. 

Opracowane dotychczas szczepionki chronią przed 28 różnymi chorobami zakaźnymi, takimi jak: 

 • gruźlica; 

 • błonica;  

• tężec;  

• krztusiec;  

• poliomyelitis;  

• różyczka;  

• odra;  

• świnka;  

• ospa wietrzna;  

• zakażenia pneumokokowe;  

• zakażenia meningokokowe; 

 • wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B);  

• wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A);  
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• zakażenia haemophilusinfluenzae typu B (HIB);  

• biegunka rotawirusowa;  

• grypa;  

• brodawczak ludzki (HPV);  

• kleszczowe zapalenie mózgu (KZM);  

• dur brzuszny;  

• cholera;  

• japońskie zapalenie mózgu;  

• wścieklizna;  

• żółta gorączka;  

• COVID-19; 

 • półpasiec*;  

• gorączka Ebola*;  

• dendga*;  

• wąglik*.  

W powyższym wykazie oznaczono * szczepionki niedostępne w Polsce. 

 

Czym są wirusy i koronawirusy. 

Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) to niewielkie cząstki zakaźne, niezdolne do namnażania się poza 

komórką gospodarza. Zbudowane są z kwasu nukleinowego (DNA lub RNA) stanowiącego ich  

genom, czyli informację potrzebną do wytworzenia cząstek potomnych, oraz z płaszcza białkowego 

zwanego kapsydem. Wirusy są całkowicie zależne od żywych komórek pełniących rolę ich  

gospodarza.  

COVID-19 jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2. Wirus ten należy do 

wirusów RNA i jest spokrewniony z innymi koronawirusami występującymi szeroko w świecie  

zwierzęcym. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się: 

 • drogą kropelkową razem z wydzieliną z dróg oddechowych: podczas kaszlu, wydmuchiwania nosa, 

mówienia;  

• drogą powietrzną wraz z aerozolem wydychanym przez chorego lub podczas procedur medycznych, 

np. intubacji, kichania, śpiewania;  

• przez kontakt bezpośredni, podanie dłoni, uścisk itp.;  

• pośrednio, przez kontakt z powierzchnią skażoną wydzieliną chorego.  

Osoba zakażona może zakażać innych, zanim jeszcze pojawią się u niej objawy choroby, tj.:  

• dorosły chory może być źródłem zakażenia dla innych na 1–3 dni przed wystąpieniem objawów 
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choroby;  

• chory z łagodnymi objawami może zakażać innych do 3 tygodni od wystąpienia objawów;  

• chory z ciężkimi objawami może zakażać innych znacznie dłużej niż 3 tygodnie od wystąpienia  

objawów;  

• zakażony z bezobjawowym przebiegiem choroby może zakażać przez okres 1–2 tygodni po zakaże-

niu.  

Jeden chory na COVID-19 zaraża średnio 2–3 osoby z bliskiego otoczenia, a w przypadku nowych 

wariantów koronawirusa, np. wariantu Delta, nawet 4–5 osób.  

Objawy COVID-19 są zbliżone do innych infekcji układu oddechowego i postawienie diagnozy  

wymaga wykonania badań laboratoryjnych. Najczęściej u zakażonych pacjentów obserwuje się: 

 • gorączkę,  

• suchy kaszel,  

• uczucie zmęczenia lub osłabienia.  

Rzadziej występują: 

• bóle mięśniowe,  

• ból gardła,  

• biegunka,  

• zapalenie spojówek,  

• ból głowy,  

• utrata węchu lub smaku,  

• wysypka lub odbarwienia na palcach rąk lub stóp.  

W ciężkim przebiegu COVID-19 mogą wystąpić:  

• duszność,  

• ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej,  

• zaburzenia mowy (afazja), • zaburzenia ruchowe. 

 

Szczepienia przeciw COVID-19. 

W badaniach klinicznych szczepionki przeciw COVID-19 wykazują ochronę przed objawami COVID-

19 w zakresie 70–95% w odniesieniu do wyjściowych wariantów SARS CoV-2 i – co najważniejsze – 

jeszcze wyższą ochronę przed ciężkim przebiegiem COVID-19, hospitalizacją i zgonem z powodu CO-

VID-19. Szerzący się ostatnio wariant Delta koronawirusa powoduje, że zdarzają się tzw. infekcje 

przełamujące u zaszczepionych (tj. łagodne zachorowania u osób, które przyjęły szczepionkę), ale 

mimo tego obserwowana jest wysoka skuteczność szczepień w zakresie ochrony przed hospitalizacją i 

zgonem z powodu COVID-19. W krajach o wysokim stanie zaszczepienia, jak Wielka Brytania i nie-

które stany USA, zachorowania na COVID-19 dotyczą praktycznie tylko osób niezaszczepionych. Co 
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więcej, zaszczepieni chorujący na COVID-19 przechodzą infekcję tak lekko, że tylko w wyjątkowych 

przypadkach trafiają do szpitala.  

Czy szczepionki dostępne na rynku i podawane ludziom są skuteczne oraz bezpieczne?  

Każda szczepionka dostępna na rynku musiała wcześniej zostać dopuszczona do obrotu,  

a więc pozytywnie oceniono wyniki związanych nią badań nieklinicznych (na zwierzętach) i klinicz-

nych (na ludziach). Tylko pod takim warunkiem szczepionki mogą być podawane w programach 

szczepień.  

Więcej informacji:  

• Jak się bada bezpieczeństwo szczepionek? – https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko- -o-szczepie-

niach/jak-sie-bada-bezpieczenstwo-szczepionek/ [dostęp: 16.08.2021]; Szczepienia – profilaktyka 

chorób zakaźnych. 

• Jak się bada skuteczność szczepionek? – https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko- -o-szczepie-

niach/jak-sie-bada-skutecznosc-szczepionek. 

 

Korzyści ze szczepień przeciw COVID-19 dla młodzieży. 

• Szczepienia nastolatków przyczynią się do wytworzenia odporności populacyjnej (zgodnie z danymi 

GUS w Polsce osoby do 17. roku życia włącznie stanowią około 7 mln osób, tj. ponad 18% całej po-

pulacji). Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. 

 • Dzięki temu, że ograniczą transmisję wirusa, zmniejszą również ryzyko powstawania nowych  

wariantów wirusa SARS-CoV-2.  

Fakty i mity na temat szczepień. 

Wiarygodne informacje o szczepieniach w Internecie: 

 • Szczepienia na stronie Ministerstwa Zdrowia – https://www.gov.pl/web/zdrowie/ szczepienia [do-

stęp: 09.08.2021];  

• Szczepienia przeciwko COVID-19 na rządowej stronie Szczepimy się – https://www. 

gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19 [dostęp: 09.08.2021];  

• Szczepienia na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego – https://www.gov.pl/ web/gis/szczepie-

nia4 [dostęp: 12.08.2021];  

• Szczepienia.info – portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB – 

https://szczepienia.pzh.gov.pl/ [dostęp: 09.08.2021];  

• Koronawirus: szczepienia i ważne informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego – 

https://www.gov.pl/web/gis/szczepienia4 [dostęp: 09.08.2021];  

• Strona Polskiego Towarzystwa Wakcynologii – http://ptwakc.org.pl/ [dostęp: 09.08.2021];  
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• Portal Zaszczep się wiedzą – https://zaszczepsiewiedza.pl/ [dostęp: 09.08.2021];  

• Medycyna praktyczna – portal dla lekarzy – https://www.mp.pl/szczepienia/ [dostęp: 09.08.2021]. 

 

 

X. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

NA TERENIE SZKOŁY 

 Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodzi-

ców/prawnych opiekunów uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. . Zapobie-

ganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19) w szkole oraz określenie obowiązków i zadań na-

uczycieli, rodziców i  

 

Zakres procedury 

 Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad młodzieżą oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się korono-

wirusa COVID-19 na terenie szkoły.  

PRACOWNICY SZKOŁY  

Wszyscy pracownicy zgłaszają się do pracy wejściem głównym i dezynfekują ręce. Pracownicy admini-

stracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz z nauczycielami.  

 

Obowiązki nauczycieli:  

1) Pracownik przychodzi do szkoły w maseczce i ma obowiązek noszenia jej w przestrzeniach wspólnych, 

gdy nie można zachować dystansu. 

 2) Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo 

– wychowawcze, konsultacje z uczniami.  

3) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie 

zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.  

4) Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz 

nauczycielem.  

5) Co najmniej raz na godzinę wietrzy pomieszczenie, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

6) Może wychodzić z uczniami na zewnątrz Szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasa-

dami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu 

społecznego co najmniej 1,5m.  

7) Przestrzega zasad korzystania z boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zale-

ceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miej-

scu.  
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8) Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny dystans – 

1,5 m i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.  

9) Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, 

ust, nosa i oczu.  

10) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia dyrektora 

szkoły i pozostaje w domu. 

11) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, go-

rączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 12) Podczas realizacji 

zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezy-

gnuje z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

 

Obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów:  

1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okre-

sie pandemii COVID -19 na terenie Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej zamiesz-

czonymi na stronie Szkoły.  

2) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcze-

śniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, itp.  

3) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, 

nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. 4) Zwracają uwagę na 

odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 5) Rodzice i opiekunowie prawni są 

obowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły.  

6) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub 

pracownika szkoły.  

 

Obowiązki uczniów:  

1) W przypadku gorączki, kaszlu lub innych objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg 

oddechowych uczeń powinien pozostać w domu.  

2) Jeżeli uczeń jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie bądź w izolacji, wszyscy muszą 

pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarzy.  

3) Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów, gdyż w szkole nie może się nimi 

wymieniać. Unika zabierania niepotrzebnych przedmiotów.  

4) W drodze do i ze szkoły uczeń jest zobowiązany przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej (np. zakrywać nos i usta w zamkniętych pomieszczeniach )  

5) Po wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce zgodnie z instrukcją użycia środka dezyn-

fekującego, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji od razu myje 
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ręce.  

6) Z szatni uczeń korzysta wg zasad ustalonych przez dyrektora szkoły z wykorzystaniem wydzielonych 

stref dla poszczególnych grup uczniów (klas) i zachowaniem odpowiedniego dystansu .  

7) Uczeń podczas pobytu w szkole bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem 

zgodnie z zasadami prawidłowego mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego po-

wietrza i po skorzystaniu z toalety, nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotyka-

nia oczu nosa i ust. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8) W czasie lekcji uczeń może nosić środki do bezpośredniej ochrony dróg oddechowych. Po opuszczeniu 

sali lekcyjnej ma obowiązek zakrywania ust i nosa, stara się unikać większych skupisk uczniów, zachowuje 

w miarę możliwości dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych w 

budynku szkolnym i przed szkołą. Podczas przerw w miarę możliwości korzysta z boiska szkolnego i prze-

bywa na świeżym powietrzu na terenie szkoły.  

9) Jeśli uczeń podczas pobytu w szkole obserwuje u siebie objawy chorobowe wskazujące na infekcję dróg 

oddechowych (gorączka, kaszel, ból gardła) natychmiast informuje o tym nauczyciela, zostaje odizolowany 

w odrębnym pomieszczeniu. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów, którzy odbierają ucznia 

ze szkoły.  

10) Uczeń korzysta z biblioteki szkolnej stosując się do zasad jej regulaminu. Uwzględnia się konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych bibliotece.  

11) W razie potrzeby uczeń może skorzystać z numerów telefonów do właściwej powiatowej stacji sani-

tarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych znajdujących się przy wejściu 

głównym.  

12) W przypadku czasowego zawieszenia zajęć w szkole uczniowie kontynuują edukację w formie naucza-

nia zdalnego z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

13) W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodów u pracodawców uczeń stosuje się do prze-

pisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych 

dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, doty-

czących poszczególnych branż.  

 

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub choroby covid-19 

1) Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszno-

ści, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maskę i rękawiczki zo-

staje odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki.  

2) Pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując min. 2 m odległości.  

3) Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

4) Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sy-

tuacji.  
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5) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu ucznia dzwoni na numer 

alarmowy 112 lub 999.  

6) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (dusz-

ności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszcze-

nia – izolatki.  

7) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w fartuch ochronny, 

maskę i rękawiczki.  

8) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.  

9) Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu nauczania zdalnego, w wariancie hybrydowym/mieszanym 

zgodnie z wytycznymi MZ i GIS. Może zastosować w tym celu jedną z poniższych metod:  

a) metoda synchroniczna – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie,np. wideolekcja na plat-

formie, wideo chat;  

b) asynchronicznie – w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów eduka-

cyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje przez pracę w chmu-

rze;  

c) łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie ,np.wykonanie wspólnie miniprojektu, 

poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efek-

tów wspólnej pracy,  

d) konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów 

 

XI. NORMY I ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI 

SZKOLNEJ 

 

Uczniowie 

 

Uczeń ma prawo: 

a) zachowania i ochrony własnej prywatności, poszanowania jego poglądów i godności, w szczególności 

nie może być w żaden sposób dyskryminowany, np. ze względu na pochodzenie, rasę, narodowość, 

wyznawane poglądy, wygląd lub stan zdrowia,  

b) do swobodnego wypowiadania swoich poglądów, o ile nie obraża to uczuć innych osób, 

 nie narusza ich praw oraz nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawnymi,  

c) do wszechstronnego rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez:  uczestniczenie we wszel-

kich formach zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (np. kołach zainteresowań, obozach, 

wycieczkach, itp.), pracę w Samorządzie Uczniowskim na zasadach określonych „Regulaminem Sa-

morządu Uczniowskiego”, organizowanie na terenie szkoły innych form działalności – pod warun-

kiem uzyskania na to zgody Dyrektora Szkoły, 

d) w uzasadnionych przypadkach do realizowania indywidualnego toku nauczania, 
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e) do jawnej oceny swojej wiedzy- ocena jest wystawiona wyłącznie za wiadomości, z wyłączeniem 

przedmiotów wymagających szczególnych umiejętności lub uzdolnień (wychowanie fizyczne, rzed-

mioty artystyczne), gdzie zasadniczym kryterium oceny jest wysiłek ucznia wkładany w wywiązywa-

nie się z obowiązków.  

Uczeń ma obowiązek: 

a) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć  

w zajęciach lekcyjnych, życiu zespołu, punktualnie uczęszczać na lekcje,  

b) godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz,  

c) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich 

rodziców,  

d) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,  

e) dbać o własne zdrowie, przestrzegać zasad higieny,  

f) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,  

g) wyłączyć na czas trwania zajęć telefon komórkowy i inne urządzenia telekomunikacyjne oraz nie 

korzystać z nich bez zgody nauczyciela, 

h) uczeń i jego rodzice są zobowiązani do naprawienia wyrządzonych  

przez ucznia w sposób umyślny szkód w mieniu szkolnym. 

 

Rodzice- do obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego i obo-

wiązku nauki należy:  

a) zapewnienie dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne,  

b) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,  

c) wspieranie procesu nauczania i wychowania,  

d) uczestniczenia w zebraniach klasowych i interesowania się wynikami w nauce  

i zachowaniu swoich dzieci,  

e) zgłaszania się do Szkoły na wezwania wychowawcy bądź nauczyciela uczącego, 

f) respektowania postanowień Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjętych w 

ramach swoich statutowych uprawnień,  

g) poinformowania wychowawcy w ciągu 7 dniod momentu rozpoczęcia dłuższej nieobecności swo-

jego dziecka w szkole o jego przyczynach, 

Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania rodzice 

uczniów są zobowiązani do współpracy ze szkołą.  

W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:  

a) kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów,  

b) zasięgania porad pedagoga szkolnego, wychowawcy, nauczycieli, Dyrektora  

w sprawach własnego dziecka,  

c) zgłaszania wniosków i propozycji do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,  



28 

 

d) wyrażania opinii dotyczącej pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli, Dyrektorowi Szkoły oraz 

kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentantów,  

e) uzyskania pełnej informacji o obowiązujących w szkole zasadach promowania  

i klasyfikowania, wymagań nauczycieli na poszczególne oceny szkolne,  

f) otrzymywania informacji o zamierzeniach wychowawczych szkoły i wychowawcy klasy,  

g) otrzymywania informacji o zakresie treści programowych z poszczególnych przedmiotów,  

h) uzyskiwania oceny postępów swych dzieci i opinii dotyczącej funkcjonowania uczniów w szkole.  

 

Wychowawca oddziału- pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Inspiruje i wspomaga 

zespołowe i indywidualne działania uczniów, podejmuje rolę mediatora w kwestiach spornych. Do zadań 

wychowawcy należy w szczególności:  

a) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,  

b)  utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, 

wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,  

c) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespoło-

wego, które rozwijają i integrują zespół,  

d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie 

działań wychowawczych,  

e) współpraca z pedagogiem szkolnym,  

f) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez wychowanków,  

g) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy, 

h)  dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie spra-

wozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,  

i) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej, 

j) ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicz-

nej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych  

i naukowych, 

k)  ma obowiązek dostosowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym do wymogów określonych  

w rozporządzeniu (Dz. U. poz. 1113),  

w szczególności uwzględnienie w tych programach, w ramach zajęć rewalidacyjnych, określo-

nych zajęć dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem,  

w tym z zespołem Aspergera;  
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l) ma obowiązek dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co naj-

mniej dwa razy w roku szkolnym oraz informowania rodziców o każdym spotkaniu zespołu nau-

czycieli, wychowawców, grup wychowawczych i specjalistów, opracowujących indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny.  

m) nauczyciel wychowawca ustala treści i formy zajęć na godzinach będących w jego dyspozycji, z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków.  

 

Spotkania z rodzicami 

Każdy wychowawca przeprowadzi obowiązkowo 3 lub 4 spotkania klasowe z rodzicami  

w celu systematycznego informowania o wynikach w nauce i zachowaniu. Obowiązkiem każdego wycho-

wawcy klas jest zorganizowanie we wrześniu spotkania organizacyjnego  

z rodzicami (o terminie zebrania poinformowany jest także dyrektor szkoły).  

1. Na spotkaniu wrześniowym nauczyciel wychowawca przekazuje rodzicom informacje  

dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół w Izbicy Kuj. poprzez: 

a. zapoznanie z Programem Wychowawczym, 

b. przedstawienie rodzicom kryteriów oceniania zachowania ucznia oraz kryteria wymagań na po-

szczególne oceny, 

c. przedstawienie kalendarza roku szkolnego, 

d. poinformowanie rodziców o terminach dyżurów nauczycieli w szkole, 

e. zapoznanie rodziców z Regulaminem Oceniania Wewnątrzszkolnego, 

f. wybór trójek klasowych – rodziców chcących wspierać pracę wychowawcy  

klasowego i tworzyć Radę Rodziców, 

g. przedstawienie rodzicom możliwości uzyskania pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej, 

h. ustalenie z rodzicami form usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach, 

i. zapoznanie z programem „Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. W listopadzie odbywa się kolejne spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas z wychowawcami. 

Celem spotkania listopadowego winno być: 

a. spotkanie rodziców z Dyrektorem ZS i zespołem uczącym, 

b. informacja wychowawców klas o postępach w nauce poszczególnych uczniów, 

c. wzajemne zapoznanie i integrowanie środowiska wychowawczego klasy oraz ustalenie zasad 

udziału wszystkich osób w procesie wychowawczym. 

3. W ciągu całego roku szkolnego odbywają się konsultacje dla rodziców. 
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Zadania nauczycieli :  

„Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowaw-

czą i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształ-

cić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny; w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Pol-

skiej; w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy; 

dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i 

przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.” (Art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela) 

Podstawowe zadania wychowawcze nauczycieli to:  

a)  prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej, odpowiadanie za jakość i wyniki tej pracy oraz 

bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w granicach określonych odrębnymi przepi-

sami, 

b) nauczyciel zobowiązany jest do bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów, nie może w ża-

den sposób dyskryminować uczniów ze względu na ich pochodzenie,  

narodowość, religię, wygląd czy indywidualne poglądy, 

c) realizowanie wybranego programu nauczania,  

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,  

e)  realizowania dostosowań zawartych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

f) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,  

g) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,  

h) udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,  

i)  przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej,  

j)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

k) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły, 

l)  nauczyciel jest zobowiązany do systematycznej współpracy z rodzicami uczniów, którym w 

szczególności przedstawia:  

- zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie i szkole,  

- zakresy wymagań na poszczególne oceny szkolne,  

- rzetelną informację na temat ucznia, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.  

1. . nauczyciel zobowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych w szkole spotkaniach z rodzi-

cami oraz organizowania zebrań z rodzicami uczniów w innych uzgodnionych terminach.  
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XII. ORIENTACJA ZAWODOWA 

 

1. Przeprowadzenie pogadanek w klasach. 

2. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Wybór drogi życiowej”. 

3. Powołanie zespołu koordynującego pracę w zakresie orientacji zawodowej w całej szkole: pla-

nowanie, pomaganie wychowawcom w przygotowaniu lekcji  

zawodoznawczych i wycieczek, gromadzenie konspektów lekcji  

zawodoznawczych. 

4. Organizowanie „konfrontacji koleżeńskich” dla klas trzecich. 

5. Prowadzenie ogólnoszkolnej gazetki zawodoznawczej. 

6. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami dotyczące wyboru szkoły i zawodu – udzielanie 

informacji. 

7. Kierowanie do PPP uczniów z problemami zdrowotnymi. 

 

 

XII. ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE 

 

1. Samorząd Klasowy. 

Samorządy klasowe wybierane są na lekcjach do dyspozycji wychowawcy klasy spośród całego stanu 

klasy zwykłą większością głosów do połowy września każdego roku szkolnego. W skład samorządów kla-

sowych obowiązkowo wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz. Dopuszcza się szerszy 

skład SK, zależy to od klasy i wychowawcy klasowego. Samorząd klasowy odpowiada w szczególności 

za: 

a. przestrzeganie zapisów zawartych w Statucie Szkoły, 

b. dyżury w klasie, 

c. czystość w szatni (każda szatnia jest zamykana na klucz, za który odpowiada klasa), 

d. estetykę i wystrój klasopracowni. 

2. Samorząd Uczniowski. 

W szkole działa Samorząd Uczniowski, którego działalność określa Regulamin Pracy SU. Samorząd 

Uczniowski wybierany jest w wolnych wyborach na 1 rok. Skład prezydium SU ustalony jest na pierwszym 

posiedzeniu. SU pracuje według planu zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. SU uczestniczy w opinio-

waniu SPW-P, WSO, podań o stypendia Prezesa Rady Ministrów, oceny pracy nauczyciela i skreślenia 

ucznia z listy uczniów. 
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XIV. MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAK-

TYCZNEGO.  

1. Monitoring prowadzony będzie na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, 

pedagoga szkolnego i doradcę zawodowego. 

2. Poddawany będzie modyfikacji zgodnie z sugestiami i propozycjami RR, SU 

 oraz w odpowiedzi na zaistniałe sytuacje. Program wychowawczo-profilaktyczny ma charakter 

otwarty.  

3. Ewaluacja programu dokonywana będzie do 30 sierpnia każdego roku szkolnego. 

4.  Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwoli na określenie mocnych i słabych stron podjętych 

oddziaływań wychowawczych.  

Narzędzia monitorujące: 

1. obserwacja zachowań uczniów, ich aktywności,  

2. dyskusje z uczniami, rodzicami,  

3. analiza działań uczniów, dokumentów szkolnych,  

4. wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami. 

Narzędzia ewaluacyjne:  

1. ankiety oceniająco-diagnozujące na koniec rocznych zajęć szkolnych,  

2. informacje udzielane przez nauczycieli, rodziców i uczniów,  

3. sprawozdania z pracy wychowawców i zespołów zadaniowych,  

4. wywiad, obserwacja i ocena zachowań,  

5. informacje pozyskane od partnerów szkoły.  

 

Nowelizacja programu wychowawczego szkoły 

 

Dnia 14.09.2021 r. Rada  Rodziców przy Zespole Szkół  im.   Jana Kasprowicza  

po  zapoznaniu się z Programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły w porozumieniu   

z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej uchwala Program profi-

laktyczno-wychowawczy na  rok szkolny 2020/2022.
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Załącznik 1 

KONTRAKT POMIĘDZY UCZNIEM, RODZICEM, WYCHOWAWCĄ I 
DYREKTOREM 

SPORZĄDZONY I PODPISANY 
DNIA ………………………………. 

CEL: 
Celem kontraktu jest wspierania ucznia ……………………………………….w rozwiązywa-
niu niepowodzeń edukacyjnych, mobilizowanie ucznia do, zachęcanie do sumiennego wy-
wiązywania się ze szkolnych obowiązków, a także poprawy komunikacji w relacjach: nau-
czyciel- uczeń, rodzice- dziecko i podniesienie samooceny ucznia. 

Zobowiązuję się, że w trakcie trwania kontraktu: 

 nie opuszczę ani jednego dnia nauki w szkole bez wiedzy rodziców, 

 wszelkie problemy dotyczące osiągania wyników w nauce skonsultuję z wychowawca, 

 zapoznam rodziców z planem swoich lekcji i będę powiadamiał o wszelkich zmianach, 

 nigdy nie okłamię rodziców i nauczycieli w sprawach szkolnych, 

 w momentach trudnych zwrócę się o pomoc do wychowawcy, dyrektora lub rodzice poin-
formują telefonicznie/osobiście osobę wyżej wymienioną, 

 będę bezwzględnie przestrzegał przepisów Statutu Zespołu Szkół  im. Jana Kasprowicz 
w Izbicy Kujawskiej, w szczególności( przepisów dotyczących) 

˗ abstynencji alkoholowej i narkotykowej, 

˗ zakazu palenia papierosów w obrębie szkoły, 

˗ niestosowania przemocy i agresji w środowisku szkolnym, 

˗ wagarowania, opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych. 

Zobowiązuję się do przestrzegania ustalonych zasad. 

Jestem świadomy celowości powstania kontraktu i znane mi są konsekwencje jego niedotrzy-
mania, czyli:  

……..………………………………………………………………………………... 

Czas trwania kontraktu……………………. do ukończenia nauki w Zespołu Szkół  im. Jana Ka-
sprowicz w Izbicy Kujawskiej. 

Podpis wychowawcy      Podpis dyrektora 

 

Podpis ucznia:     


