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PREAMBUŁA 
 
 

Profilaktyka to proces, który wspiera 

człowieka w prawidłowym rozwoju i 

zdrowym życiu, przez zapewnienie pomocy 

potrzebnej mu w konfrontacji ze złożonymi, 

stresującymi warunkami życia, a w efekcie 

umożliwienie mu osiągnięcie subiektywnie 

satysfakcjonującego, społecznie 

akceptowanego, bogatego życia.”  
(Z.B. Gaś) 
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I. WSTĘP 

 
„Profilaktyka to działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia 

różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych.”  (G. Edwards). W myśl tej definicji do profilaktyki zaliczyć trzeba 

zajęcia uczące dzieci różnych umiejętności społecznych, spotkania, podczas których rośnie 

wiara w siebie oraz sytuacje, w których młodzi ludzie mogą lepiej zrozumieć świat, swoich 

bliskich, mogą zapoznać się z wartościami, jakimi należy się w życiu kierować. 

Nowoczesny model zajęć profilaktycznych nastawiony jest na rozwijanie ogólnych 

umiejętności psychologicznych oraz społecznych i opiera się na założeniu, że to nie sam 

alkohol (narkotyk, papieros...) jest groźny lecz pewne „braki” tkwiące w człowieku. Jak 

stwierdził Wojciech Eichelberger w wywiadzie udzielonym „Polityce”: „(...) brak to taki hak, 

na który zaczepiają się różne uzależnienia” – brak miłości, stabilnej samooceny, brak wiary 

w siebie, brak umiejętności rozwiązywania problemów, brak poczucia bezpieczeństwa... W 

czasie zajęć profilaktycznych powinno się, więc uzupełniać te braki, poruszać tematy 

związane z rozwojem młodego człowieka, ze świadomością własnych potrzeb i uczuć, z 

problemami w grupie rówieśniczej, z presją, uczyć asertywności i świadomości samego 

siebie. 

Rola szkoły w działaniach profilaktycznych: 

 wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym 

i lokalnym wolnym od zagrożeń, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić; 

 szkoła jako instytucja przeciwdziała (we współpracy ze wszystkimi placówkami 

zainteresowanymi wspomaganiem procesu opiekuńczo – wychowawczego i 

dydaktycznego) wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży; 

 szkoła jako instytucja tworzy warunki do pełnego rozwoju (z uwzględnieniem zdrowia 

psychicznego i fizycznego) dzieci i młodzieży; 

 kadra pedagogiczna szkoły proponuje różne formy pomocy rodzicom, wspierając ich 

w podnoszeniu umiejętności wychowawczych i bycia z dzieckiem na każdym etapie 

rozwoju; 

 wszyscy rodzice, opiekunowie i wychowawcy mają obowiązek wychowywania dzieci 

w postawach abstynencji i mają niezbywalne prawo do uzyskania wsparcia oraz 

pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień; 
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 wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do rzetelnej informacji o negatywnych 

skutkach uzależnień oraz edukacji promującej styl życia wolnego od nałogów. 

 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 
 rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226); 

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

z 2002 r. Nr 11, poz. 209 z późniejszymi zmianami); 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 

poz. 1485); 

 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390 z 

późniejszymi zmianami); 

 ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami; 

 zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w 

sprawie form i metod działania policji w zakresie zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich; 

 Statut Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku; 

 program wychowawczy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w 

Białymstoku. 

 

III. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 
Program profilaktyki w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w 

Białymstoku powstał w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego. Informacje zebrano od: 

 uczniów klas I – IV Technikum Zawodowego Nr 9 i ich rodziców (opiekunów), 

 uczniów klas I – III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 i ich rodziców (opiekunów), 

 kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku, 

 pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa. 
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Diagnozy środowiska szkolnego dokonano na podstawie: 

 rozmów i obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 analizy dokumentacji szkolnej (np.: dzienniki zajęć lekcyjnych, dzienniki pedagoga 

szkolnego itp.), 

 ankiet: 

 dotyczących podejmowania przez nauczycieli działań profilaktycznych 

(październik 2009 r., przeankietowano 45 nauczycieli), 

 badających poziom bezpieczeństwa, atmosferę i oczekiwania uczniów wobec 

szkoły i nauczycieli w niej uczących (styczeń 2010 r, przeankietowano 30 uczniów 

ZSZ, 100 uczniów TZ, 45 nauczycieli, 48 rodziców), 

 analizy problemów zaobserwowanych i zgłoszonych przez uczniów, nauczycieli oraz 

rodziców, 

 informacji pochodzących od instytucji współpracujących z placówką (Młodzieżowy 

Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP”, Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii 

Uzależnień „MOKiT”, Ośrodek Resocjalizacji „MONAR” – punkt konsultacyjny, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rejonowy Wydział , Komenda Policji, 

Departament Edukacji Kultury i Sportu, Kuratorium Oświaty). 

 

Wnioski wynikające z diagnozy środowiska – problemy występujące w Zespole Szkół 

Technicznych im. gen. Wł. Andersa: 

1. Wagary całodniowe, ucieczki z poszczególnych lekcji , spóźnianie się na zajęcia. 

2. Niskie poczucie własnej wartości, zaniżona samoocena.  

3. Braki w umiejętnościach prospołecznych (w tym – zakłócenia w procesie prawidłowej 

komunikacji). 

4. Trudności w nauce, wynikające z: 

 niskich potrzeb edukacyjnych niektórych uczniów i lekceważenia obowiązków 

szkolnych, 

 braku predyspozycji własnych (mikrodeficyty, obniżone możliwości 

intelektualne). 

5. Zachowania agresywne i przemoc: 

 agresja słowna i wulgaryzmy, 

 agresja fizyczna, 

 przemoc, 

 wymuszenia, 
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 obniżona samokontrola emocji i zachowania; 

6. Podejmowanie przez uczniów zachowań ryzykownych: 

 eksperymentowanie ze środkami uzależniającymi (nikotyna, alkohol, narkotyki), 

 podejmowanie kontaktu z grupami o zachowaniach dysfunkcyjnych i 

patologicznych, 

 podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej, 

 nadmierne, niekontrolowane używanie mediów (w tym – Internetu), 

 kradzieże i wandalizm. 

7. Występujące braki w tolerancji wobec inności, w tym – wobec osób innej 

narodowości. 

8. Zaburzenia (stres, samotność, depresje, zaburzenia odżywiania się, apatia, izolacja). 

 

 

IV. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 
Szkolny program profilaktyki powinien być procesem ciągłym (uwzględniać kl. I – IV 

Technikum Zawodowego i I – III Zasadniczej Szkoły Zawodowej) i spiralnym (dawać wiedzę 

i kształtować umiejętności na coraz wyższym poziomie, dostosowanym do wieku uczniów i 

ich możliwości percepcyjnych) oraz opierać się na podanej powyżej definicji profilaktyki i 

„braku”. 

Szkolny program profilaktyki współgra z celami ogólnymi programu wychowawczego 

naszej szkoły. 

Program zakłada głównie działania w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, której 

realizatorami są wszyscy nauczyciele i wychowawcy, wspierani przez rodziców, pedagoga 

szkolnego oraz środowisko lokalne. Do najważniejszych zadań podejmowanych i 

realizowanych w szkole w ramach profilaktyki pierwszorzędowej na każdym etapie 

edukacyjnym należy zaliczyć: 

 stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje pomiędzy 

nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, 

szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach itp.); 

 rozwijanie zainteresowań i indywidualnych uzdolnień uczniów; 

 pokazywanie pozytywnych wzorców osobowościowych; 



Program Wychowawczy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku 

8 
 

 wypracowanie jasnego wzorca postępowania w przypadku zachowań 

nieprawidłowych oraz konsekwentna realizacja tego wzorca; 

 budowanie dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym, pozyskiwanie sojuszników 

do działań profilaktycznych; 

 pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

 wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do pedagoga w celu 

zdiagnozowania; 

 udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą 

(kierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Poradni Zdrowia 

Psychicznego, Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „ETAP”, 

Młodzieżowego Ośrodka Konsultacji i Terapii Uzależnień „MOKiT”, Ośrodka 

Resocjalizacji „MONAR”, Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego – w zależności 

od potrzeb); 

 stosowanie obowiązujących w szkole Procedur w przypadku stwierdzenia popełnienia 

czynu ściganego z urzędu; 

 szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności 

wychowawczych. 

 
 
 
V. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

Cel główny: 
 wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia ze szczególnym uwzględnieniem 

zdrowego, bezpiecznego i dobrego życia, bez nałogów i uzależnień, 

 kształtowanie postaw społecznie aprobowanych. 

 

Cele szczegółowe, prowadzące do celu głównego: 
 zapobieganie powstawaniu wśród młodzieży niekorzystnych problemów społecznych, 

 eliminowanie złych nawyków i przyzwyczajeń, 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 rozwijanie pasji i zainteresowań jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu, 

 utrwalanie nawyku zdrowego sposobu zaspokajania własnych potrzeb, 
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 wzmacnianie poczucia własnej wartości – uporządkowanie własnego „ja”, 

samopoznanie, 

 rozwijanie własnej indywidualności, kontroli i umiejętności zachowania się w 

trudnych sytuacjach, 

 wdrażanie do samodzielności i dokonywania właściwego wyboru, podejmowania 

trafnych decyzji, 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami poprzez próbę ich 

konstruktywnego rozwiązywania, 

 rozwijanie umiejętności rozmawiania o swoich uczuciach, 

 budowanie wzajemnego zaufania w grupie rówieśniczej i pozytywnych relacji między 

rówieśnikami, 

 integracja zespołu klasowego oraz nawiązywanie więzi emocjonalnych, 

 dążenie do asertywności – wypracowanie umiejętności odmawiania (głównie w 

sytuacjach zagrożenia), 

 ukazanie możliwości szukania pomocy w obliczu zagrożenia, 

 zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą na temat rodzaju uzależnień i ich 

szkodliwości dla zdrowia, 

 poznanie zagrożeń używania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, 

 kształtowanie świadomości przyczyn sięgania po środki uzależniające oraz 

negatywnych skutków stosowania i nadużywania tych środków (szczególnie dla 

młodego, rozwijającego się organizmu), 

 uświadomienie różnicy między używaniem a nadużywaniem, 

 budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników 

działań profilaktycznych, 

 wdrażanie rodziców do profilaktyki rodzinnej; 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Wychowawczy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku 

10 
 

VI. ZAGADNIENIA I TREŚCI SZKOLNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI  

 

Zagadnienia i treści programowe realizowane są w ramach: 

 pracy wychowawczej i dydaktycznej w klasach I – IV Technikum Zawodowego oraz I 

– III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 
 wychowania do życia w rodzinie, 
 wychowania patriotycznego, 
 zajęć pozalekcyjnych, 
 współpracy z rodzicami, 
 współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

 

VII. FORMY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMOWYCH 
 
 

 szkolenia rad pedagogicznych, 

 pedagogizacja rodziców, 

 realizacja w klasach programów profilaktycznych, edukacyjnych (w tym realizacja 

treści edukacji prozdrowotnej i medialnej) oraz wychowawczych, 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

 spotkania, prelekcje, projekcje filmów, wycieczki, warsztaty, gazetki, 

 prowadzenie kół zainteresowań, 

 wyrównywanie mikrodeficytów i braków wiedzy poprzez zespoły wyrównawcze. 

 

 

VIII. SPOSOBY EWALUACJI 

 
1. Ewaluacja procesu. 

 Ocena stopnia realizacji treści i haseł programowych, dokonana przez dyrekcję 

szkoły na podstawie analizy zapisów zawartych w dziennikach lekcyjnych; 
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2. Ewaluacja wyniku. 

 Ocena stopnia realizacji celów szczegółowych na kolejnych etapach edukacyjnych, 

dokonana poprzez: 

 analizę efektów oddziaływań profilaktycznych dokonaną za pomocą 

obserwacji spadku bądź nasilania się danego zjawiska; 

 Porównanie ze wstępną diagnozą środowiska szkolnego, dokonane poprzez: 

 ankiety:  sprawdzające zmiany zachodzące w diagnozowanym problemie, 

kompetencyjne – badające wiedzę i umiejętności w zakresie badanego 

zjawiska,  

ewaluacyjne – badające skuteczność i przydatność stosowanych 

działań; 

 testy. 

 

3. Ewaluacja wpływu. 

 Ocena ogólniejszych efektów wpływu programu na zmianę zachowań uczniów, 

rodziców, zmiany w społeczności lokalnej dokonana poprzez: 

 informacje zwrotne, 

 ocenę przez specjalistów; 

 
 
 
IX. ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - KRYTERIA SUKCESU 

 
Efektem działań wychowawczych w zakresie profilaktyki jest uczeń, który: 

 jest świadomy własnej wartości, zna swoje mocne strony, potrafi i chce walczyć ze swymi 

słabymi stronami, 

 posiada nawyk zdrowego sposobu zaspokajania własnych potrzeb, 

 podejmuje próby konstruktywnego rozwiązywania problemów, 

 podejmuje właściwe decyzje i dokonuje słusznych wyborów, 

 przestrzega norm i zasad panujących w grupie rówieśniczej, zachowując pozytywne 

relacje z jej członkami, 

 jest tolerancyjny i empatyczny, 

 przestrzega zasad zachowania społecznie aprobowanego, 

 świadomie komunikuje swoje emocje i uczucia, zachowując komunikat od: JA, 
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 zachowuje postawę asertywną, umie w sytuacji zagrożenia powiedzieć: „nie”, 

 ma świadomość zagrożeń cywilizacyjnych, jakimi są między innymi środki uzależniające, 

 uświadamia sobie przyczyny i skutki sięgania po środki uzależniające, 

 rozumie, co to jest nałóg i dostrzega różnicę między używaniem a nadużywaniem, 

 zna zagrożenia płynące z mediów, rozumie je, umie im zapobiegać w codziennym życiu, 

 jest świadom odpowiedzialności prawnej wynikającej z uzależnień, stosowania przemocy, 

 zna obowiązujące w szkole Procedury stosowane w przypadku stwierdzenia popełnienia 

czynu ściganego z urzędu, 

 wie, gdzie w razie zagrożenia zwrócić się o pomoc. 
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I. CEL GŁÓWNY: Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia ze szczególnym uwzględnieniem 

zdrowego, bezpiecznego i dobrego życia, bez nałogów i uzależnień. 
 
 
 
 

Cele 
szczegółowe 

Obszar 
działania 

Zadania prowadzące do realizacji 
celu 

Sposób realizacji 
zadań 

Realizatorzy 
(osoby 

odpowiedzialne) 

Przewidywane 
rezultaty 

1. Uczeń zna 

swoje prawa 
i obowiązki. 

Prawa i 
obowiązki 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentacją     

szkoły dotyczącą praw i obowiązków     

ucznia: Statutem Szkoły, WSO, PSO 
Szkolnym Programem 
Wychowawczym,  Szkolnym 
Programem Profilaktyki. 

2. Przypomnienie uczniom wybranych 
artykułów Konstytucji RP, 

odpowiednich paragrafów kodeksu 
karnego, rodzinnego, cywilnego, oraz 
konsekwencji prawnych i społecznych 

naruszania prawa własności, praw 

osobistych drugiego człowieka. 
3. Udostępnienie informacji o miejscach i 

instytucjach pomocy w sytuacji 
kryzysowej. 

 
 

1. Godziny 
wychowawcze.  

2. Apele szkolne. 
3. Spotkania z rodzicami. 
4. Wychowanie do życia 

w rodzinie. 
5. Spotkania z 

pracownikami policji 
d/s. prewencji, 
organizacji 
pomocowych. 

   

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele, dyrekcja. 

Uczeń: 
 przestrzega 

swoich praw i 
obowiązków. 

 
 



Program Wychowawczy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku 

14 
 

2. Uczeń zna i 

rozumie 
siebie.  

Potrzeba „JA” 1. Uświadomienie uczniom zmian 
rozwojowych w okresie dojrzewania. 

2. Uświadomienie potrzeby 

samoakceptacji i poczucia własnej 

wartości. 
3. Poszukiwanie pozytywnego wzorca 

osobowego.  
 

1. Praca z młodzieżą w  

ramach autorskich 
programów 
profilaktycznych. 

2. Wychowanie do życia 
w rodzinie. 

3. Zajęcia edukacyjne i 
pozalekcyjne. 

 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele, dyrekcja, 
autorzy programów 
profilaktycznych 
 

Uczeń: 
 zna swoje mocne i  

słabe strony, 
 buduje i utrwala  

poczucie własnej 

wartości, 
 rozpoznaje i 

nazywa emocje 
(świadome i 

nieświadome, 

werbalne i 
pozawerbalne), 

 
 

3. Uczeń zna i 
stosuje 
zasady 
konstruk-
tywnej 
komunikacji 
między-
ludzkiej. 

Zasady 
społecznego 

komunikowa-
nia się. 

1. Uświadomienie uczniowi zasad i 

korzyści skutecznej komunikacji. 
2. Zapoznanie z blokadami w komunikacji 

interpersonalnej. 
3. Wyrabianie nawyku aktywnego 

słuchania. 
4. Uczenie umiejętności nawiązywania i 

podtrzymywania dobrych, 
satysfakcjonujących  kontaktów. 

1. Praca z młodzieżą w 
ramach zajęć 

edukacyjnych. 
2. Godziny z 

wychowawcą. 
3. Rozmowy 

indywidualne 
4. Praca z młodzieżą w 

ramach zajęć 

profilaktycznych i 
pozalekcyjnych. 

 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele, dyrekcja, 
autorzy programów 
profilaktycznych 
 

Uczeń: 
 umie słuchać 

aktywnie, 
 zna różne sposoby 

komunikowania 
się, 

 stosuje 
komunikat: „JA”, 

 rozumie, że 

właściwe 
komunikowanie 
się jest warunkiem 
funkcjonowania w 
grupie, 
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4. Uczeń 

wyznacza 
sobie cele 
życiowe. 

Hierarchia 
wartości i 

celów. 

1. Uświadomienie uczniowi rzeczy 

ważnych w życiu człowieka. 
2. Uczenie umiejętności dokonywania 

hierarchii problemów 
3. Kształcenie nawyku konsekwentnego 

dążenia do wybranego celu. 
4. Uczenie umiejętności antycypowania 

następstw. 
5. Pokazywanie trudności obiektywnych i 

subiektywnych, pojawiających się 

podczas realizacji wyznaczonego celu. 
6. Ukazywanie korzyści osobistych, 

satysfakcji wynikającej z planowania 
działań i osiągniętego celu. 

 

1. Udział w zajęciach 

edukacyjnych. 
2. Wychowanie do życia 

w rodzinie. 
3. Godziny z 

wychowawcą. 
4. Praca z młodzieżą w 

ramach kół 

zainteresowań i sekcji 
sportowych. 

5. Edukacja rodziców w 
ramach zebrań 

rodzicielskich. 
 
 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele, dyrekcja, 
autorzy programów 
profilaktycznych. 

 

Uczeń: 
 umie wyznaczać 

sobie cele, 
 dokonuje 

właściwych 

wyborów 
ważnych celów, 

 pokonuje 
trudności    

 powstałe na 

drodze do ich 
realizacji.  

5. Uczeń 

potrafi 
zachowywać 

się 

asertywnie. 

Asertywność. 1. Zapoznanie z rodzajami zachowań w 

kontaktach interpersonalnych (uległe, 

agresywne, manipulujące, asertywne). 
2. Zapoznanie ucznia z zasadami i 

granicami asertywności. 
3. Uczenie konstruktywnych sposobów 

odmawiania. 
4. Uczenie umiejętności radzenia sobie z 

presją otoczenia ( grupa rówieśnicza, 

reklamy, media, itp.) 

1. Godziny z wychowawcą. 
2. Wychowanie do życia 

w rodzinie. 
3. Praca z rodzicami w 

ramach spotkań rodzi-
cielskich, warsztatów.  

4. Praca z młodzieżą w 

ramach kół 

zainteresowań i sekcji 

sportowych. 
5. Rozmowy 

indywidualne uczniów 
w ramach spotkań z 

pedagogiem szkolnym, 
pedagogizacja 
zespołów klasowych. 

 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele, dyrekcja, 
autorzy programów 
profilaktycznych. 
 

Uczeń: 
 zna różnorodność 

ludzkich 
zachowań, 

 zachowuje się 

asertywnie nie 
naruszając 

autonomii 
drugiego 
człowieka, 

 konstruktywnie 
radzi sobie z 
presją nacisku 
społecznego 

zachowując swoją 

niezależność.  
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6.Uczeń wie, 

co to są 

zachowania 
aspołeczne i 

ryzykowne. 

Wiedza 
dotycząca 

sfery 
zachowań. 
 

1. Uświadomienie wychowankom 
występowania zachowań ryzykownych i 
aspołecznych. 

2. Uczenie przewidywania dalekosiężnych 
skutków w/w zachowań . 

3. Ukazywanie motywów podejmowania 
zachowań niewłaściwych . 

4. Uczenie możliwości dokonywania 

satysfakcjonujących dla jednostki i 

społecznie aprobowanych wyborów 
życiowych.  

 

1. Treści przekazywane w 
ramach godzin z 
wychowawcą. 

2. Apele szkolne. 
3. Wychowanie do życia 

w rodzinie. 
4. Praca z młodzieżą w 

ramach zajęć 

edukacyjnych. 
5. Spotkania z 

pracownikami policji 
d/s. prewencji. 

6. Praca z rodzicami w 
ramach spotkań 

rodzicielskich. 
7. Konsultacje 

specjalistyczne w 
ramach spotkań 

młodzieży z 
terapeutami ośrodków 

resocjalizacyjnych i 
terapeutycznych. 

Wychowawcy, 
nauczyciele, dyrekcja, 
pedagog szkolny, 
realizatorzy programu, 
specjaliści d/s. 
prewencji, specjaliści 
d/s. przemocy i agresji. 
 

Uczeń: 
 rozpoznaje 

zachowania 
ryzykowne i 
aspołeczne, 

 wyraża jasno 

dezaprobatę dla 
w/w zachowań, 

 zachowuje się w 
sposób zgodny z 
przyjętymi 

normami, 
 dokonuje 

konstruktywnych 
wyborów. 

 

7.Uczeń zna 

mechanizmy 
uzależnienia 

od substancji 
psycho-
aktywnych. 

Wiedza 
dotycząca 

uzależnień. 
 

1. Przekazywanie wiedzy dotyczącej 
konsekwencji używania środków 

psychoaktywnych.  
2. Uświadomienie uczniom przyczyn i 

skutków sięgania po substancje 

uzależniające. 
3. Uczenie właściwego podejścia do tzw. 

„eksperymentowania” z substancjami 
psychoaktywnymi. 

 

1. Praca z młodzieżą w 

ramach autorskich 
programów 
profilaktycznych. 

2. Konsultacje specjalis-
tyczne w ramach 
spotkań młodzieży z 

terapeutami ośrodków 

resocjalizacyjnych i 
terapeutycznych. 

Wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog 
szkolny, dyrekcja, 
autorzy programów 
profilaktycznych. 
Specjaliści – terapeuci 
d/s. uzależnień.  

Uczeń: 
 posiada rzetelną 

wiedzę nt. 

mechanizmów 
uzależnienia, 

 rozumie ich 
wpływ na 

psychikę 

człowieka. 
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8.Zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu 

poprzez: 
zapobieganie 
niepowodze-
niom 
szkolnym, 
wagarom.  

Praca z 
uczniem. 

1. Obserwacja i diagnozowanie młodzieży 

pod kątem specyficznych trudności w 

nauce i specjalnych potrzeb 
edukacyjnych. 

2. Diagnozowanie środowiska rodzinnego 
w celu wyłonienia grupy wymagającej 
opieki, wsparcia, pomocy i interwencji. 

3. Wyrównywanie, kompensowanie i 
korygowanie trudności w nauce 

związanych z deficytami i 
mikrodeficytami. 

4.  Inspirowanie uczniów do pozytywnej 
aktywności własnej na rzecz 

szkoły/klasy (wykorzystanie potencjału, 

talentów, umiejętności uczniów 

zagrożonych wykluczeniem 
społecznym). 

1. Praca z młodzieżą w 
ramach zajęć 

edukacyjnych. 
2. Godziny z 

wychowawcą. 
3. Rozmowy 

indywidualne. 
4. Praca z młodzieżą w 

ramach zajęć 

pozalekcyjnych. 
 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele, dyrekcja. 

Uczeń: 
 wyrównuje braki 

w wiedzy, 
koryguje 
trudności w 

nauce, pracuje 
nad sobą. 

 aktywnie 
uczestniczy w 
życiu klasy i 

szkoły. 
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II. CEL GŁÓWNY: Kształtowanie postaw społecznie aprobowanych. 
 
 
 

Cele 
szczegółowe 

Obszar 
działania 

Zadania prowadzące do realizacji 
celu 

Sposób realizacji 
zadań 

Realizatorzy 
(osoby 

odpowiedzialne) 

Przewidywane 
rezultaty 

1.Uczeń 

podejmuje 
społecznie 

akceptowane 
formy 
aktywności 

prowadzące 

do 
osiągnięcia 

swoich 
celów 
życiowych. 

Postawy 
życiowe. 

1. Rozpoznawanie i uświadomienie 

uczniowi jego mocnych stron. 
2. Tworzenie warunków i włączanie w 

adekwatne do możliwości ucznia formy 

aktywności. 
3. Uczenie wyznaczania realnych celów 

życiowych i konsekwentnego dążenia 

do ich osiągania. 

1. Praca z młodzieżą w 
ramach zajęć 

edukacyjnych. 
2. Godziny z 

wychowawcą. 
3. Zajęcia pozalekcyjne. 
4. Działalność 

charytatywna i 
wolontaryjna. 

5. Praca z rodzicami w 
ramach spotkań 

rodzicielskich, spotkań 

indywidualnych. 
6. Rozmowy 

indywidualne z 
uczniem. 

 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
instruktorzy zajęć 

pozalekcyjnych, 
wolontariusze, 
dyrekcja, rodzice, 
pedagog.  

Uczeń:  
 zna swoje mocne 

strony, 
 chętnie włącza się 

w działania 

wykorzystując 

swoje 
predyspozycje, 

 dokonuje realnych 
wyborów opartych 
na osobistych 
preferencjach i 
konsekwentnie 
zmierza do celu. 
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2. Uczeń dba o 

własne 

zdrowie, 
przestrzega-
jąc zasad 
higieny 
osobistej i 
psychicznej. 

Świadomość 
prozdrowotna. 

1. Kształtowanie świadomości dotyczącej 
znaczenia codziennych nawyków 
higienicznych dla zdrowia człowieka. 

2. Uczenie zdrowego stylu życia, poprzez 

pokazywanie różnych modeli zachowań. 

1. Praca z młodzieżą w 
ramach zajęć 

edukacyjnych. 
2. Godziny z 

wychowawcą 
3. Zajęcia pozalekcyjne. 
4. Działalność charyta-

tywna i wolontaryjna. 
5. Praca z rodzicami w 

ramach spotkań 

rodzicielskich, i 
spotkań 

indywidualnych. 
6. Rozmowy 

indywidualne z 
uczniem. 

7. Spotkania z 
specjalistami w ramach 
promocji zdrowego 
stylu życia. 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna, 
specjaliści-lekarze. 

Uczeń : 
 rozumie jaką 

wartością jest 

zdrowie, 
 stosuje nawyki 

prozdrowotne, 
rozumiejąc ich 
znaczenie dla 
własnego zdrowia. 

 

3. Uczeń 
włącza się w 

działania na 
rzecz 
potrzebu-
jących. 

 

Wolontariat 
 

1. Wyrabianie prawidłowych postaw 

wobec ludzi chorych, słabszych i 

potrzebujących. 
2. Włączanie uczniów w działania 

wolontaryjne, charytatywne. 
3. Przekazywanie wiedzy nt. 

samodzielnego podejmowania inicjatyw 
w zakresie pomocy potrzebującym. 

 

1. Godziny z 
wychowawcą. 

2. Społeczne akcje 

szkolne. 
3. Szkolne organizacje 

pomocowe (Szkolne 
Koło Caritas, PCK). 

 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
opiekunowie sekcji, 
wolontariusze. 
 

Uczeń: 
 wykazuje 

zachowania 
empatycznie w 
stosunku do 
drugiego 
człowieka, 
odczuwa potrzebę 

pomagania innym, 
włącza się lub sam 

organizuje pomoc 
na rzecz innych. 



Program Wychowawczy Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku 

20 
 

4. Odpowie-
dzialność za 

mienie 
własne, 

cudze i 
społeczne. 

Normy 
społeczne. 

1. Uświadomienie potrzeby poszanowania 

wspólnej i cudzej własności oraz 

odpowiedzialności karnej za naruszenie 

cudzego mienia. 

1. Praca z młodzieżą w 
ramach zajęć 

edukacyjnych. 
2. Godziny z 

wychowawcą. 
3. Zajęcia pozalekcyjne. 
4. Spotkania, prelekcje, 

pogadanki z 
przedstawicielami 
Policji. 

 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
opiekunowie sekcji, 
Policja. 

Uczeń:  
 wykazuje 

zachowania 
zgodne z 
przyjętymi 

normami 
społecznymi. 

5. Kultura 
słowa – 
odpowie-
dzialność za 

słowo.  

Język 

uczniowski. 
1. Uświadomienie granic wolności słowa. 
2. Właściwe zachowanie się w miejscach 

publicznych. 
3. Literatura piękna, teatr oraz życie – 

źródłem wiedzy o języku polskim. 
4. Wulgaryzmy jako przejaw stosowania 

złych wzorców i naruszenia prawa. 
5. Kultura słowa na co dzień. 

1. Praca z młodzieżą w 

ramach zajęć 

edukacyjnych. 
2. Wychowanie do życia 

w rodzinie 
3. Godziny z 

wychowawcą. 
4. Praca z młodzieżą w 

ramach kół 

zainteresowań i sekcji 
sportowych. 

5. Edukacja rodziców w 
ramach zebrań 

rodzicielskich. 
 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele, dyrekcja. 

Uczeń: 
 stosuje 

słownictwo 
adekwatne do 
miejsca i sytuacji, 
w której się 

znajduje, 
 zauważa różnicę 

miedzy językiem 

potocznym a 
oficjalnym, 

 zna granice 
wolności słowa.  
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6. Elimino-
wanie 
przejawów 
agresji i 
przemocy w 
szkole. 

Wiedza 
dotycząca 

zachowań 

agresywnych 

1. Zasady kulturalnego zachowania się na 

lekcjach i w czasie przerw (korytarz, 
stołówka, szatnia, biblioteka, toalety, 
teren wokół szkoły). 

2. Unikanie zachowań eksperymentalnych 

i ryzykownych oraz grup 
podwyższonego ryzyka. 

3. Odpowiedzialność za własne słowa i 

czyny. 
4. Przemoc i agresja w środowisku 

rówieśniczym (przyczyny i sposoby 
reagowania). 

1. Praca z młodzieżą w 
ramach zajęć 

edukacyjnych. 
2. Godziny z 

wychowawcą. 
3. Zajęcia pozalekcyjne. 
4. Działalność 

charytatywna i 
wolontaryjna. 

5. Praca z rodzicami w 
ramach spotkań 

rodzicielskich, i 
spotkań 

indywidualnych. 
6. Rozmowy 

indywidualne z 
uczniem. 

7. Spotkania ze 
specjalistami, 
przedstawicielami 
Policji. 

 

Wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciele, dyrekcja, 
autorzy programów 
profilaktycznych. 
Specjaliści – terapeuci 
zachowań 

ryzykownych, Policja. 
 

Uczeń: 
 zna zasady 

kulturalnego 
zachowania się na 

terenie szkoły,  
 wykazuje 

zachowania 
pozbawione 
agresji, 

 reaguje na 
przejawy agresji i 
przemocy 
występujące w 

jego otoczeniu. 

 
 


