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Ząbkowice Śl. 20.09.2020 r. 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021 

-załącznik do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

LO im. Wł. Jagiełły w Ząbkowicach Śl. 

 

       Badanie czynników ryzyka i czynników chroniących młodzież przeprowadzono w maju 

2020 r. W wypełnianiu kwestionariuszy online wzięło udział 192 uczniów ze wszystkich klas 

pierwszych. 66,7% ankietowanych stanowiły dziewczęta,  33,3% - chłopcy. 

W szkole na liście uczniów znajdowało się 476 osób. 

Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące następujących obszarów: 

1.Spędzanie czasu wolnego, w tym korzystanie z komputera. 

2.Relacje z rodzicami. 

3.Zasady obwiązujące w domu i w szkole. 

4.Relacje rówieśnicze, w tym agresja i przemoc rówieśnicza. 

5.Samocena i pewność siebie. 

6.Wiedza na temat substancji psychoaktywnych oraz postawy wobec środków odurzających. 

7.Troski i problemy młodzieży. 

 

1. Wnioski z badania  

Mając na uwadze przytoczone powyżej badania, a także analizę przeprowadzonych  

w szkole rozmów, dokumentacji, zgłaszanych problemów wychowawczych  itp. można 

wyodrębnić główne czynniki ryzyka i czynniki chroniące dotyczące naszego środowiska 

szkolnego.   

 

 

 



2 
 

Do czynników chroniących możemy zaliczyć: 

 

1)  Wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa deklarowany przez nauczycieli, rodziców                    

i uczniów; 

2) Wsparcie ze strony specjalistów szkolnych: pedagoga, psychologa oraz higienistki 

szkolnej; 

3)  Większość uczniów odczuwa wsparcie i pomoc ze strony swoich rodziców/ 

opiekunów; 

4)  Dla zdecydowanej większości uczniów rodzina zajmuje czołowe miejsce w ich 

hierarchii wartości; 

5)  Duża grupa młodzieży ma pozytywne nastawienie wobec Szkoły i nauki, angażuje 

się  w życie Szkoły; 

6)  Wysokie średnie ocen w większości klas w klasyfikacji końcowej oraz wysokie 

oceny zachowania; 

7) Duża grupa młodzieży uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych, rozwija swoje pasje  

i talenty; 

8) Nasza młodzież posiada plany i cele życiowe najczęściej związane  

z kontynuowaniem nauki na studiach; 

9)  Uczniowie i ich rodzice wykazują dużą wrażliwość społeczną, angażując się                                        

w organizowane w Szkole akcje charytatywne, działania wolontariatu itp.; 

10)  Szkoła zdecydowanie nie akceptuje przemocy, stara się ją wyeliminować reagując na 

jej przejawy,  

11) W szkole istnieją jasno sprecyzowane zasady postępowania, do których  

w większości uczniowie stosują się; 

12) Uczniowie znają prawidłowe definicje narkotyków i dopalaczy, w większości mają 

negatywny stosunek do substancji psychoaktywnych oraz sprzedaży narkotyków; 

13)  Szkoła jest zadbana, czysta, posiada korzystną lokalizację - jest odizolowana od 

otoczenia zielenią ; 

 

Czynniki ryzyka w naszym środowisku:  

1) Duża grupa uczniów naszej Szkoły ma swobodny,  niekontrolowany dostęp  

do cyberprzestrzeni w domu rodzinnym; 

2) Duża grupa uczniów nie zna zasad postępowania panujących w domu; 
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3) Niewielka grupa uczniów czyta książki dla przyjemności; 

4) Średnia grupa uczniów wymaga pracy nad własną samooceną i pewnością siebie; 

5) U małej grupy uczniów z naszej szkoły pojawiają się:  

a) niska motywacja do nauki, 

b) niepowodzenia szkolne,  

c) różne problemy rodzinne,  

d) niska samoocena i brak wiary we własne siły; 

e) problemy i zaburzenia emocjonalne, między innymi : depresja, zaburzenia 

lękowe , w tym fobia szkolna oraz inne; 

6) Istnieje bardzo mała grupa uczniów, którzy:   

a) wagarują; 

b) borykają się alkoholizmem  w rodzinie;  

c) dopuszczają się zachowań agresywnych, przemocowych, w tym  cyberbullyingu; 

d) doświadczają wykluczenia bądź biernej agresji ze strony rówieśników; 

e) dopuszczają się nieakceptowanych zachowań podczas wycieczek szkolnych 

 i imprez ; 

f) deklaruje brak poczucia szczęścia 

7) Część rodziców nie przejawia zainteresowania sprawami dotyczącymi ich dzieci                          

w zbyt małym stopniu angażuje się w pomoc dzieciom w pokonywaniu pojawiających 

się trudności.  

 

 

2. Zalecenia i wskazówki do pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Zalecenia i rekomendacje: 

1. Zespół zaleca w ramach działalności stymulującej wzrost czynników chroniących: 

 

1) dbanie o  poczucie akceptacji wszystkich uczniów  w społeczności szkolnej; 
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2) wzrost umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów w zakresie : radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych, poszukiwaniu wsparcia i pomocy, umiejętności 

rozwiązywania problemów ; 

3) praca nad zwiększaniem u uczniów samooceny; 

4) natychmiastowe reagowanie na  zjawiska wykluczenia rówieśniczego; 

5) zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, a także wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli                                      

i wychowawców; 

6) informowanie rodziców o wynikach prowadzonych w szkole ankiet dotyczących  

w szczególności relacji  rodzice-dzieci ; 

 

2. Zespół rekomenduje wprowadzenie do Programu wychowawczo-profilaktycznego poniżej 

tematyki:   

 

Cel szczegółowy nr 1:  Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły 

i placówki 

 

Rekomendowane zadania: 

1) prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w szczególności w klasach pierwszych; 

2) upowszechnianie idei akceptacji różnorodności uczniów ; 

3) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole uczniom, 

rodzicom, nauczycielom i wychowawcom; 

4) upowszechnianie programów i działań edukacyjnych rozwijających umiejętności 

psychologiczne i społeczne uczniów , promowanie wolontariatu; 

5) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców umożliwiających budowanie 

pozytywnych relacji z uczniami i wychowankami i ich rodzicami, w tym kompetencji z 

zakresu komunikacji interpersonalnej; 

6) upowszechnianie działań edukacyjnych i szkoleń rozwijających kompetencje 

wychowawcze rodziców; 

 

 

Cel szczegółowy nr 2:  Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 
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2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy 

 

 Rekomendowane zadania: 

1) podtrzymywanie pozytywnych tradycji szkoły i placówki, przekazywanie wartości 

społecznych i norm prospołecznych; 

2) wdrażanie w szkole i placówce programów profilaktycznych ukierunkowanych na 

rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji; 

3) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących 

m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy; 

4) opracowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla nauczycieli  

i wychowawców do prowadzenia działań z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym 

cyberprzemocy; 

5) doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy 

rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji 

profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych; 

6) edukacja rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji 

prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy; 

 

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów                                            

i   wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, 

Internetu, hazardu. 

 

Rekomendowane zadania: 

1) realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom; 

2) uwzględnianie rozpoznanych potrzeb i problemów uczniów w zakresie zapobiegania 

uzależnieniom  w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki;  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach w zakresie 

profilaktyki uzależnień, w razie potrzeby 
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4) upowszechnianie programów wczesnej interwencji opartych na naukowych podstawach lub 

o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do okazjonalnych użytkowników narkotyków, 

w szczególności marihuany i haszyszu; 

5) rozwijanie zainteresowań i pasji  młodzieży ; 

6) podnoszenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień; 

7) opracowanie i upowszechnianie publikacji i materiałów kierowanych do rodziców na temat 

ryzyka używania narkotyków; 

8) współpraca szkół i placówek z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania 

szkoły lub placówki na rzecz przeciwdziałania narkomanii w środowisku lokalnym. 

 

2.3. Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych 

mediów. 

 

Rekomendowane zadania: 

1) realizacja w szkołach i placówkach programów profilaktycznych dotyczących zagrożeń 

przestrzeni medialnej; 

2) upowszechnianie przeznaczonych dla uczniów i wychowanków materiałów edukacyjnych 

dotyczących odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z nowych mediów; 

3) wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów i wychowanków dotyczących 

bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia; 

4) opracowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych dla nauczycieli  

i wychowawców dotyczących bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez uczniów  

i wychowanków; 

5) upowszechnianie informacji o punktach konsultacyjnych i liniach pomocowych dla 

uczniów i wychowanków, w których można zgłaszać przypadki niebezpiecznych zdarzeń w 

Internecie; 

6) opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dla rodziców dotyczących 

bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez uczniów i wychowanków; 

7) współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków w zakresie bezpiecznego korzystania  
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z nowych mediów przez ich dzieci; 

 

2.4. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, 

m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także 

przemocą w rodzinie. 

 

Rekomendowane zadania: 

1) monitorowanie sytuacji uczniów i wychowanków związanej z trudnymi sytuacjami 

życiowymi i udzielanie im różnych form wsparcia w zakresie rozwoju emocjonalnego, 

poznawczego i społecznego; 

2) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców oraz specjalistów zatrudnionych  

w Szkole w zakresie udzielania pomocy uczniom z problemami rozwojowymi i życiowymi; 

3) udostępnianie rodzicom i opiekunom materiałów informacyjnych i edukacyjnych na tematy 

związane z kryzysami rozwojowymi i życiowymi dzieci i młodzieży; 

 

Cel szczegółowy nr 3: Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.  

 

Rekomendowane zadania: 

1) upowszechnianie i realizacja w szkole i placówce programów służących promocji 

zdrowego stylu życia; 

2) upowszechnianie programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności 

fizycznej; 

3) organizowanie i wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, 

4) planowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja szkolnej polityki w zakresie 

aktywności fizycznej; 

5) zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej 

w szkole  oraz poza nią; 

6) opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej,  

ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, skierowanych 

do nauczycieli i rodziców; 
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7) zwiększenie kompetencji nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły oraz 

rodziców w zakresie zdrowego stylu życia; 

 

 

 

Zespół ewaluacyjny  ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 


