
 

Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Stefana Czarnieckiego w Nisku w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Aneks wprowadza się po dokonaniu ewaluacji wewnętrznej Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: 

1. Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży. 

2. Profilaktyka bezpieczeństwa młodzieży w Internecie, cyberprzemoc. 

3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły w okresie pandemii. 

W oparciu o raporty z ewaluacji, opracowane przez Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej 

sporządzone na podstawie ankiet, wywiadów i obserwacji diagnostycznych oraz w oparciu  

o doświadczenia nauczycieli i uczniów podczas nauczania zdalnego, dotychczasowych 

doświadczeń szkoły, analizy sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów,  proponuje się 

wprowadzenie do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dodatkowych zadań  

i umieszczenie ich w  Ramowym harmonogramie działań w obszarze zagrożeń . Dodatkowo 

działania związane z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem ewentualnego nauczania 

zdalnego, a także z priorytetów wynikających z podstawowych kierunków realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 

Podejmowane 
działania  

Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi  

Pedagogizacja 
rodziców 

Wychowawcy (analiza 
przeprowadzonych 
ankiet) 

wrzesień Zagrożenia płynące z 
korzystania 
technologii urządzeń 
telekomunikacyjnych 

Zajęcia 
wychowawcze 
Bezpieczeństwo 
młodzieży w 
Internecie. 

Wychowawcy, 
nauczyciele, pedagog, 
psycholog 

Cały rok szkolny Zajęcia wpisane w 
program godzin 
wychowawczych 
oddziału 

Spotkanie 
profilaktyczne 

Przedstawiciel PKP w 
Nisku/ 

wrzesień Tematyka 
cyberprzemocy 

Interwencja w Nauczyciele, Cały rok szkolny  



przypadku 
wystąpienia 
cyberprzemocy 

wychowawcy, 
psycholog, pedagog 

Program „Dove 
Self-Esteem – 
Budowanie 
pozytywnej 
samooceny” –
„odwrócone selfi” 

Psycholog, Pedagog, 
wychowawcy 

Wrzesień - czerwiec  

Zorganizowanie 
zajęć 
warsztatowych z 
psychologiem 
/psychoterapeutą z 
profilaktyki 
uzależnień 

Pedagog, psycholog Termin do 
uzgodnienia(osoba 
zaproszona) 

Wybrane klasy 

Przeprowadzenie 
zajęć na temat 
szkodliwości 
nałogów i 
zachowań 
ryzykownych 
(nikotynizm, 
alkoholizm, 
narkomania, AIDS, 
fonoholizm, 
dopalacze, doping, 
lekomania). 

Wychowawcy, 
psycholog, pedagog 

Wrzesień - czerwiec Zajęcia wpisane w 
program godzin 
wychowawczych 
oddziału 

Przeprowadzenie 
zajęć z uczniami na 
tematy: - ,,Nowe 
narkotyki – czy 
znasz prawdę o 
dopalaczach?”   

Wychowawcy, 
psycholog, pedagog 

Wrzesień - czerwiec Zajęcia wpisane w 
program godzin 
wychowawczych 
oddziału 

Spotkanie 
profilaktyczne 

Przedstawiciel PKP w 
Nisku/ 

październik Odpowiedzialność 
karna a substancje 
psychoaktywne 

 

OBSZAR: Profilaktyka zdrowotna i znaczenie zdrowia w życiu człowieka 
 

Lp. Podejmowane działania Osoba 
odpowiedzialna 

Termin realizacji Uwagi 

 Szczepienia – profilaktyka chorób 
zakaźnych 

Wychowawcy, 
nauczyciel biologii, 

pielęgniarka 
szkolna 

wrzesień  
 



 Choroby zakaźne Wychowawcy, 
pedagog szkolny, 

nauczyciel biologii, 
pielęgniarka 

szkolna 

Wrzesień, grudzień 1. Realizacja 
Ogólnopolskiego 
Programu 
Profilaktycznego 
HIV i AIDS 
 
2. Utrwalenie 
zachowań 
prozdrowotnych 
związanych z 
profilaktyką 
chorób zakaźnych 

 Dostarczanie wiedzy na temat 
szczepień przeciw COVID 1 

Wychowawcy, 
pielęgniarka 

szkolna 

wrzesień 1. Materiały 
informacyjne: 
ulotki, plakaty,   

 Organizacja zajęć 
upowszechniających akcję 
szczepień przez wychowawców z 
uczniami oraz z rodzicami 
uczniów 

Wychowawcy Wrzesień 1. Nawiązanie 
kontaktu z 
najbliższym 
punktem szczepień 
2. Ustalenie zasad 
współpracy 
3. Organizacja 
zajęć 
wychowawców z 
uczniami oraz 
organizacja 
spotkań z 
rodzicami uczniów 
o charakterze 
informacyjno-
edukacyjnym. 
4. Zebranie od 
rodziców deklaracji 
dotyczących 
udziału dziecka w 
szczepieniu. 
5. Powiadomienie 
punktu szczepień o 
liczbie złożonych 
deklaracji i liczbie 
osób chętnych do 
zaszczepienia w 
wyznaczonym 
terminie. 
 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z 
wewnętrznymi procedurami 

Wychowawcy Wrzesień  



bezpieczeństwa dotyczące 
funkcjonowania LO w Nisku w 
okresie pandemii  COVID- 19  od 
1 września 2021 roku. 
 

 Promocja zdrowia Wychowawcy, 
psycholog, 
pedagog, 
pielęgniarka 
szkolna, nauczyciel 
biologii 

W ciągu całego 
roku 

Realizacja 
Ogólnopolskich 
Program 
Profilaktycznych  
: Program 
profilaktyki 
nowotworów 
skóry,  
Program 
profilaktyki 
depresji 

 Kształtowanie właściwych 
nawyków zdrowotnych 

Psycholog, 
pedagog, 
pielęgniarka 
szkolna, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 

W ciągu całego 
roku 

1. Gazetki 
profilaktyczne. 
2. Udział młodzieży 
w różnorodnych 
formach zajęć 
rekreacyjnych i 
sportowych 
organizowanych 
przez szkołę. 
3. Realizowanie na 
lekcjach biologii, 
wf i godzin 
wychowawczych 
tematyki związanej 
z higieną osobistą 
oraz racjonalnym 
odżywianiem. 

 
Priorytety wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2021/2022: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez realizacje zadań 

programu wychowawczo – profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego, dbałości o zdrowie. 

3. Działania na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzania  

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczani historii oraz poznawania 

polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.  



4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzgledniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID 19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 

poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno – 

komunikacyjne. 

 
 
Data:  
 
Podpisy: 
 

 


