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1. Podstawy prawne Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Ośrodka: 

 

 

● Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art., 72), 

● Konwencja o Prawach Dziecka, 

● Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

● Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych , 

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. poz 59), 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, 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, 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie  zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 323). 

● Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 września 1982 r. (Dz. U. nr 35 z 

1982r. z póź. zm.), 

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 

2572) - art. 54 ust. 2 pkt 1, ust. 4., 

● Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875), 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 

1249), 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz.U. poz. 1578), 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz.U. poz. 1578), 

https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_54_u_2_p_1_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-1943-10023.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_4_o_0_a_54_u_4_p_0_l_0_i_0
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● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu 

nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. poz. 1755), 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie  zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1591), 

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

publicznych placówek oświatowo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno – 

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania(Dz.U. poz. 1606), 

●  Statut ośrodka, 

● Programu profilaktyki Mentor 

● Program profilaktyki selektywnej i wskazującej „Fred Goes Net” dla młodych użytkowników 

substancji psychoaktywnych , 

● Koncepcji Pracy i filozofii Placówki; 

● Polityki bezpieczeństwa internetowego; 

● Harmonogramu imprez szkolnych, zawodów i konkursów; 

● Diagnozy czynników ryzyka – wyniki badań wewnętrznych, 

● Wyników ewaluacji wewnętrznej w latach 2020/2021 

● Wytyczne Polityki Oświatowej Państwa na lata 2021/22: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w 

dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i 

przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 
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4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 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. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w 

edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wstęp 

 

Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy wspieraniu 

wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki wychowania. 

Zakresy profilaktyki i wychowania mają obszar wspólny, który stanowią działania budujące 

odporność na potencjalne zagrożenia (czyli profilaktyka I stopnia), aczkolwiek korzystniej jest dla 

wychowanków realizować je w kontekście działań wychowawczych (np. nauka pływania może być 

prowadzona w kontekście rozwijania zdrowego, aktywnego stylu życia – czyli w obrębie 

wychowania; lub też w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom, zapobiegania utonięciom – czyli 

w obrębie profilaktyki). Najważniejsze jednak wydaje się to, co łączy wychowanie i profilaktykę 

– jest to aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki 

urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to 

dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne metody oddziaływań), 

wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa 

stają się dla wychowanka zrozumiałe. 
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Kształcenie i wychowanie w kontekście pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

nabiera bardzo szczególnego znaczenia. Służy bowiem kształtowaniu  

i rozwijaniu u młodzieży niedostosowanej społecznie poczucia odpowiedzialności za losy swoje, 

swojej ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego prawa oraz społecznie akceptowanych i 

respektowanych norm życia w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie, także dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

Program wychowawczy określa pracę wychowawczą jako zgodne współdziałanie uczniów, 

rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osiągnięcia celów opisanych w misji szkoły. 

Niniejszy program wychowawczy dotyczy procesu wychowania w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście i wszelkie odniesienia  

w treści dokumentu mówiące o ośrodku dotyczą w/w placówki w jej pełnym brzmieniu. 

Program wychowawczy aby mógł być skuteczny musi objąć w szczególności: 

● powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjno-terapeutycznej każdego 

nauczyciela i wychowawcy, które zawarte są w zadaniach ogólnych placówki, 

● powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

● obowiązki wychowawców grup w internacie oraz klas w szkole, 

● treści wychowawcze zawarte w Statucie i Regulaminie Ośrodka, 

● harmonogram wydarzeń okolicznościowych i działań doraźnych 

● obowiązujące lub tworzone zwyczaje i rytuały Ośrodka, 

● zasady współpracy wychowawczej z rodzicami i opiekunami prawnymi, 

● zasady współpracy wychowawczej z samorządami, 

● cele wychowawcze ośrodkowego samorządu uczniowskiego. 

 

3. Punkt wyjścia programu wychowawczo-profilaktycznego Ośrodka 

 

Punktem wyjścia do opracowania i zbudowania niniejszego Programu wychowawczo-

profilaktycznego były wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz diagnozy środowiskowej w naszym 

ośrodku, spośród których wybrano następujące: 

 

● zaktualizować i implementować Program Wychowawczy i Program Profilaktyki  

w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej ośrodka, 

● zindywidualizować podejście do ucznia z uwzględnieniem specyfiki potrzeb  

i problemów dydaktyczno-rozwojowych, 

● zwrócić uwagę na uczniów szczególnie słabych i objąć ich dodatkowym  

w wsparciem, 
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● dostrzec i wzmocnić działania mające na celu przygotowanie do przyszłego życia poza 

ośrodkiem, 

● na bieżąco analizować potrzeby i sytuacje edukacyjno-wychowawcze chłopców we 

współpracy z innymi wychowawcami, dyrekcją, kadrą pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i innymi pracownikami ośrodka, 

● rozszerzyć ofertę zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych  

z uwzględnieniem specyfiki potrzeb uczniów prowadzonych ze szczególnym naciskiem na 

ich wymiar profilaktyczny i resocjalizujący, 

● rozszerzyć ofertę z zakresu organizacji zajęć grupowych z wychowawcą, 

● wdrożyć działania mające na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa w postaci 

wzmocnienia nadzoru wychowawczego nad chłopcami, 

● obniżyć  stopień agresji fizycznej pomiędzy wychowankami poprzez działania profilaktyczne 

takie jak: zajęcia integrujące grupę wychowawczą, zajęcia kształtujące normy i zasady, 

treningi umiejętności społecznych, zajęcia specjalistyczne - w tym rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz realizację programów profilaktycznych. 

● zwiększyć stopień organizacji zajęć z wychowankami takich jak zajęcia świetlicowe, zajęcia 

rozwijające kompetencje wychowanków, 

● ubogacanie warsztatu pracy wychowawczej poprzez realizację szkoleń rozwijających 

kompetencje wychowawcze, tworzenie nowych narzędzi dopasowanych do potrzeb, tworzenie 

autorskiej dokumentacji w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz zdobyte umiejętności zgodnie z 

misją Placówki. 

 

4. Podstawa programowa 

 

Wychowawcy i nauczyciele w swojej pracy prowadzą szeroko pojęte działania readaptacyjne 

swoich wychowanków, tym samym swoją wielopłaszczyznową pracą  

i oddziaływaniem wspierają obowiązki rodziców. W wyniku tych działań uczniowie powinni  w 

szczególności: 

 

● znajdować w ośrodku warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego  

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym), 

● rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i 

piękna w świecie, 
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● mieć świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, 

jak i całej edukacji na danym etapie, 

● stawać się coraz bardziej samodzielnymi w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do dobra własnego  

z dobrem innych, biorąc odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną  

i wolność innych 

● poszukiwać, odkrywać i dążyć na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca  w świecie, 

● uczyć się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotować 

się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie  

w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

● przygotowywać się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i 

hierarchizacji wartości oraz mieć możliwość doskonalenia się, 

● kształtować w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych  

i rozumienia odmiennych poglądów, 

● umieć współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

 

 

5. Sylwetka ucznia naszego Ośrodka 

 

Nadrzędnym celem wychowania w ośrodku jest pełny rozwój młodego człowieka we 

wszystkich sferach jego osobowości. 

 

Z założenia absolwent szkoły podstawowej wyposażony jest w następujące kompetencje i 

umiejętności: 

- w sferze fizycznej: 

● ma wyrobione podstawowe nawyki higieniczna, 

●  został zaznajomiony z zasadami zdrowego stylu życia, 

● posiada  wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień w tym uzależnień behawioralnych, 

● jest świadomy, że aktywność fizyczna jest wartością nadrzędną. 

 

 - w sferze psychicznej: 

● jest wyposażony w narzędzi ułatwiające samokontrolę, 

● jest odpowiedzialny, 

● posiada umiejętności i wiedzą pozwalającą przejść przez trudy okresu adolescencji. 
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- w sferze społecznej: 

● potrafi dokonywać pozytywnych społecznie wyborów, 

● zna i rozumie normy społeczne i prawne, 

● szanuje innych, jest tolerancyjny w stosunku do innych osób, 

● potrafi rozwiązywać sytuacja konfliktowe, bez sięgania po przemoc, 

● zna i rozumie znaczenie negocjacji w sytuacji konfliktu. 

 

- w sferze duchowej: 

● wychowanek identyfikuje własny system wartości, 

● buduje relacje w oparciu o zażyłość oraz poczucie pozytywnej identyfikacji , 

● zna i rozumie uniwersalne zasady etyki. 

 

Z założenia absolwent gimnazjum wyposażony jest w następujące kompetencje i 

umiejętności: 

- w sferze fizycznej: 

● ma wyrobione nawyki higieniczne, 

● posiada wiedzę z zakresu wychowania do życia w rodzinie, 

●  został zaznajomiony z zasadami zdrowego stylu życia, potrafi je zinternalizować, 

● jest świadomy, że aktywność fizyczna jest wartością nadrzędną, 

● posiada niezbędną wiedze z zakresu profilaktyki uzależnień w tym uzależnień 

behawioralnych. 

 

 - w sferze psychicznej: 

● potrafi dokonywać wyborów w oparciu o uwewnętrznione normy moralne, 

● jest odpowiedzialny - podejmuje decyzję w oparciu o konstruktywny system wartości, 

● potrafi wyznaczać cele życiowe i zna sposoby ich realizacji, 

● potrafi okazywać uczucie i emocje wobec najbliższych. 

 

- w sferze społecznej: 

● potrafi dokonywać pozytywnych społecznie wyborów, 

● zna i rozumie normy społeczne i prawne, 

● szanuje innych, jest tolerancyjny w stosunku do innych osób, 

● potrafi rozwiązywać sytuacja konfliktowe, bez sięgania po przemoc, 

● zna i rozumie znaczenie negocjacji w sytuacji konfliktu, 
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● jest gotowy do tworzenia związków uczuciowych, także poza rodziną, 

● jest gotowy do niesienia pomocy nad osobami młodszymi i osobami starszymi. 

 

- w sferze duchowej: 

● wychowanek identyfikuje własny system wartości, 

● buduje relacje w oparciu o zażyłość oraz poczucie pozytywnej identyfikacji,  

● zna i internalizuje uniwersalne zasady etyki,  

● ma świadomość wartości pracy w kontekście poczucia sensu życia, 

● wychowanek bierze odpowiedzialność za swoje czyny. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Treści wychowawcze realizowane w Ośrodku 

 

Wychowanie resocjalizujące w naszym ośrodku zorientowane jest na ucznia jako podmiot i 

indywidualność. Integralne podejście do naszego podopiecznego jako człowieka ma istotną wartość 

wychowawczą. Każdy chłopiec poznając świat fizyczny i społeczny w jego jedności i różnorodności 

lepiej go rozumie a przez to ma możliwość odnalezienia się w ładzie etyczno-moralnym otaczającego 

go świata. 

Praca dydaktyczno-wychowawcza jest wielostronną i wieloaspektową działalnością, w której 

procesy nauczania i uczenia się oraz wszelkie formy pracy opiekuńczo-wychowawczej ściśle łączą 

się ze sobą i zmierzają do ukształtowania osobowości podmiotu oddziaływań zgodnie z systemem 

społecznie pożądanych wartości, poszanowaniem oczekiwań rodziców i potrzeb społeczeństwa. 

Z celów ogólnych edukacji wynikają zadania wychowawcze i opiekuńcze dla ośrodka i 

wychowawców: nauczyciele i wychowawcy w swojej pracy wychowawczej, zmierzają do tego, aby 

wychowankowie zostali przygotowani do dalszego etapu kształcenia, życia w rodzinie, społeczności 

lokalnej, podjęcia obowiązków wobec Ojczyzny, właściwego funkcjonowania w życiu społecznym i 

gospodarczym. 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście 

wychowankowie objęci są indywidualną opieką wychowawców i nauczycieli. Opieka ta w naszej 

placówce oparta jest na ogólnych zasadach Tutoringu wychowawczo-rozwojowego. 
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Tutoring szkolny w pigułce. 

Tutoring szkolny to efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i 

resocjalizacyjnej nauczycieli. 

Tutoring to metoda pracy z uczniem, podopiecznym, młodym człowiekiem, która polega na cyklu 

spotkań i rozmów jeden na jeden. Celem tych spotkań jest rozwój ucznia lub młodego człowieka na 

wielu obszarach jego życia, takich jak: umiejętności, zainteresowania, intelekt, potencjał (talenty, 

zdolności, mocne strony), kompetencje interpersonalne, zawodowe, osobowość, charakter, postawy, 

wartości i przekonania - tak by stawał się odpowiedzialnym, samodzielnym, niezależnym, dojrzałym, 

bardziej doświadczonym i bardziej wartościowym człowiekiem. Proces ten zazwyczaj osadzony jest 

w realiach szkolnych czyli edukacji, ale równie dobrze może występować w domu, pracy lub innych 

obszarach życia. Dzięki holistycznemu ujęciu w centrum którego stoi podopieczny wraz ze swoim 

potencjałem, proces ten ma charakter spersonalizowany i może mieć swoje miejsce w różnych 

obszarach życia. 

Tutoring to relacja, która rodzi się w trakcie towarzyszenia młodej osobie na jakimś odcinku jego 

życia. Relacja ta w oparciu o proces odkrywania jego mocnych stron oraz proces przekazywania 

wiedzy i doświadczenia staje się gruntem do bezpiecznego rozwoju i wzrostu w różnych obszarach 

życia. 

Tutoringiem możemy nazwać swoistą kompilacje coachingu i mentoringu, która odbywa się w 

warunkach szkolnych, domowych lub w pracy. 

Tutoring to proces w trakcie którego, poprzez kontakt i relacje z tutorem, uczeń lub młody człowiek 

rozwija swoje skrzydła i zaczyna samodzielnie i odpowiedzialnie działać, w oparciu o 

samoświadomość swoich mocnych i słabych stron. 

Tutor to indywidualny opiekun ucznia, poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie 

podopiecznego, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego 

mocnych stron. 

Relacja tutorska  staje się bazą rozwoju  dla ucznia i nauczyciela. Uczeń ma kontakt z „mądrym 

dorosłym”, nauczyciel czuje się w tej relacji spełniony i może uniknąć wypalenia zawodowego. 

Tutoring wychowawczo-rozwojowy jest drogą prowadzącą do samowychowania a jego celem jest 

pomoc uczniowi w odkrywaniu i rozwijaniu jego zdolności, wypracowaniu własnego stylu uczenia 

się i budowaniu osobistej ścieżki rozwoju prowadzącej do: 

● samodzielności, 

● odpowiedzialności, w tym za proces własnej edukacji, 

● zdolności do podejmowania decyzji, 

● systematyczności, samodyscypliny i umiejętności planowania zajęć, 
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● umiejętności wyboru drogi życiowej i budowania planów życiowych, 

● umiejętności realizowania przyjętych planów i pokonywania trudności, 

● umiejętności samodzielnego ucznia się, - samoakceptacji i poczucia własnej wartości, 

● otwartości i życzliwości dla innych oraz wzrostu poziomu zaufania, 

● odwagi w formułowaniu i głoszeniu własnych poglądów 

● umiejętności twórczego, samodzielnego myślenia, 

● tolerancji, 

● akceptacji dla innych zachowań i poglądów, 

● poszanowania dla pracy własnej i innych, 

● umiejętności zgodnej współpracy, 

● wrażliwości na losy innych i odpowiedzialności z tym związanej, 

● postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 

● rozpoznawania wartości moralnych, budowania własnego systemu wartości. 

Fundamentalną zasadą tutoringu jest budowanie relacji, która ma charakter relacji 

wspierającej. 

Relacja taka opiera się na kilku bardzo ważnych elementach: 

zaufanie - jestem godny zaufania, 

szacunek i godność - darzymy się wzajemnym szacunkiem, odnosimy się do siebie z godnością i 

traktujemy się po partnersku, 

autentyczność / szczerość- nie udaję kogoś kim nie jestem, przekazuję wiedzę, umiejętności i 

doświadczenie, które sam zdobyłem, 

pozytywne nastawienie - zawsze doszukuję się dobrych i pozytywnych stron, wyrażam 

zainteresowanie tobą i chcę ci pomóc, 

akceptacja - akceptuję twój punkt widzenia, akceptuję to kim jesteś, ale nie muszę tego aprobować, 

jednoznaczna komunikacja oparta o to kim jestem - komunikacja ma wynikać z tego kim jestem, 

by pobudzać do podejmowania własnego stanowiska, budować własne zdanie, poglądy i przekonania 

(moim zdaniem, sądzę, uważam), 

unikamy osądzania i ferowania wyroków - nie czynimy tego ponieważ blokują one motywację. 

 

Proces tutoringu zakłada partnerską relację dwóch osób, w której jedna osoba ma większe 

doświadczenie oraz dojrzałość i towarzyszy drugiej osobie w jej rozwoju, ponieważ ta jest na etapie 

uczenia się. Relacja ta oparta jest o wspólne zaufanie. W trakcie tego procesu możemy wyróżnić 

następujące etapy: 

# Poznanie się - poznanie talentów, mocnych i słabych stron, planów życiowych, pragnień i marzeń, 

wartości i przekonań 
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# Wyznaczenie celów - wytyczenie kierunku rozwoju, określenie konkretnych rezultatów do 

osiągnięcia w jakimś określonym czasie 

# Planowanie - określenie zasobów, możliwości i przeszkód na które można natrafić, określenie 

działań do podjęcia w ustalonym konkretnym czasie, żeby osiągnąć zakładane rezultaty 

# Monitorowanie -  ustalenie etapów pracy, po których będzie następowało podsumowanie etapu, 

ustalenie sposobów raportowania z przeprowadzonej pracy 

# Motywowanie - określenie i przypominanie korzyści wynikających z osiągnięcia celu 

# Ewaluacja - podsumowanie zakończonej pracy i wyciągnięcie wniosków na przyszłość 

# Świętowanie - wspólne celebrowanie sukcesu, osiągnięcia celu 

Tutoring jest dla szkoły: 

● efektywnym wsparciem w pracy dydaktycznej, wychowawczo – opiekuńczej i resocjalizacyjnej, 

● uzupełnieniem lub zastąpieniem dotychczasowego modelu wychowawstwa klasowego, 

● szansą na stworzenia przyjaznego środowiska oraz zbudowania indywidualnej relacji między 

opiekunem – tutorem, a jego wychowankiem, 

● okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego i nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, 

który wzmacnia diagnostyczno – profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo – opiekuńczego, 

● sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli 

swoich dzieci) do procesu pedagogicznego, 

● okazją do doskonalenia atmosfery w szkole, 

● szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz na zwiększenie frekwencji 

uczniów, 

● okazją do uświadomienia pracownikom niepedagogicznym szkoły, że oni również wspierają 

proces wychowawczy. 

 

Tutoring jest dla nauczyciela: 
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● możliwością zdobycia wiedzy, zestawu narzędzi oraz praktycznych umiejętności do pracy metodą 

tutoringu, 

● szansą na rozpoznanie potencjału i mocnych stron uczniów, 

● możliwością udzielania uczniom skutecznego wsparcia w procesie wyznaczania i realizowania 

celów, 

● sposobem zwiększenia satysfakcji z pracy i tym samym uniknięcia wypalenia zawodowego, 

● drogą budowania autorytetu nauczyciela, 

● szansą na nowe, odświeżające spojrzenie na edukację oraz relację nauczyciel – uczeń, 

● bazą ciągłego rozwoju zawodowego poprzez udział w grupowych i indywidulanych spotkaniach 

superwizyjnych doskonalących tutorów. 

 

Wartości wychowawcze, którymi kierujemy się 

 w naszym Ośrodku: 

 

● osoba wychowanka, jej wszechstronny rozwój, 

● edukacja, uczenie się, 

● dociekliwość poznawcza wychowanka, ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno, 

● samodzielność, 

● wolność, ale w połączeniu z odpowiedzialnością, 

● cel życia i rzetelna praca, która do niego prowadzi, 

● wspólnota, w tym: 

- państwo, 

- społeczność lokalna, 

- rodzina, 

- wspólnota ośrodka, 

● wartości moralne, 

● doskonalenie się, 

● tolerancja, 

● dialog. 

 

7. Zadania wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

im. Janusza Korczaka w Zawichoście 

 

Zadania Formy realizacji Realizatorzy Termin 
Oczekiwane 

efekty 
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Zapoznanie z 

zadaniami ośrodka 

wynikającymi ze 

statutu oraz 

obowiązujących 

regulaminów. 

Omówienie na lekcjach 

wychowawczych, posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej Statutu 

Placówki i innych regulaminów; 

Przypominanie treści powyższych 

dokumentów przy różnych okazjach 

– imprezy placówki, zajęcia 

pozalekcyjne, lekcje wychowawcze, 

dni otwarte. 

Dyrektor ośrodka, 

Zastępcy 

Dyrektora, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele. 

 

Wrzesień 

 

 

 

Cały rok 

Znajomość  

u wychowanków 

podstawowych 

regulacji i zasad 

działania 

ośrodka. 

Poszerzanie 

wiedzy i 

umiejętności z 

wykorzystaniem 

treści zawartych w 

tematyce 

poszczególnych 

zajęć. 

Stosowanie na zajęciach metod oraz 

form umożliwiających 

wszechstronny rozwój  

i samodzielność  

w poszukiwaniu wiedzy: 

Edukacja europejska; 

Edukacja czytelnicza  

i medialna; 

Częste stosowanie pozytywnych 

środków uznania i zachęty w celu 

pobudzenia do pracy. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele. 

Cały rok 

 

Wychowanko-

wie zdobywają 

wiedzę z 

poszczególnych 

przedmiotów. 

Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych w 

celu rozbudzenia 

pasji poznawczej i 

zainteresowań. 

Prowadzenie zajęć tematycznych 

rozwijających zainteresowania i 

inne formy działalności kulturalnej  

i sportowej. 

Opiekunowie kół, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele. 

Wg 

harmo-

nogramu   

zatwier-

dzonego 

przez 

Dyrekto-

ra 

ośrodka 

Wychowanek 

potrafi wybrać 

dziedzinę 

zainteresowań,  

w aktywny 

sposób w niej 

uczestniczyć. 
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Wdrażanie do 

pracy nad 

własnym 

rozwojem. 

Kształtowanie osobowości 

wychowanka przez dialog  

z nim, wykorzystanie różnych 

momentów wychowawczych, aby 

ukazać wychowankowi jego talenty 

i możliwości: 

Zajęcia integracyjne; 

Zajęcia na temat: 

„Jak sobie radzić ze stresem?” 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na temat: 

Jak się uczyć? 

Rozwiązywania konfliktów i 

przemocy w grupie rówieśniczej, 

Efektywnego spędzania wolnego 

czasu, 

Asertywności, 

Zapobiegania niepowodzeniom 

szkolnym, 

Przemocy w mediach, w tym 

cyberprzemocy, 

Kultury zachowania. 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Pedagog, 

Psycholog, 

Wychowawcy 

klas. 

Cały rok 

 

Orientują się na  

bieżąco w 

możliwościach 

zachowań w 

zależności od 

różnych sytuacji 

społecznych. 
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Zapoznanie  

z dziedzictwem 

kulturowym 

regionu, kraju, 

Europy i świata 

oraz wyrabianie 

szacunku do 

symboli 

narodowych. 

Uczestniczenie w obchodach świąt 

oraz rocznic państwowych i 

lokalnych: 

Rocznica II wojny światowej; 

Święto Odzyskania Niepodległości; 

Święto Konstytucji 3 Maja; 

Przygotowanie uroczystości 

szkolnych: 

Dzień Chłopaka; 

Dzień Edukacji Narodowej; 

Dzień Patrona Ośrodka; 

Andrzejki; 

Jasełka/Wigilia; 

Walentynki; 

Dzień Kobiet; 

Pierwszy Dzień Wiosny; 

Dzień Matki; 

Dzień Sportu; 

Zakończenie roku szkolnego; 

Rozwijanie miłości do Ojczyzny 

poprzez: 

Wycieczki krajoznawcze i 

działalność sekcji turystycznej; 

Wyjścia do muzeum na wystawy 

okolicznościowe, 

Dbanie o miejsca pamięci 

narodowej; 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych na temat: 

Dziedzictwa kulturowego naszego 

miasta; 

Dziedzictwa kulturowego regionu i 

kraju; 

Dziedzictwa kulturowego Europy i 

świata. 

Wychowawcy,  

Nauczyciele, 

Dyrektor, 

Zastępcy 

Dyrektora, 

Katecheta/Ksiądz. 

 

 

 

 

 

IX 

XI 

 

V 

 

 

 

 

IX 

X 

XI 

XII 

II 

III 

III 

V 

VI 

VI 

VI 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Wychowanko-

wie potrafią 

uczestniczyć  

w życiu 

kulturowym na 

płaszczyźnie 

ośrodka, rodziny, 

lokalnej 

społeczności  

i państwa. 
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Kształtowanie 

umiejętności życia  

w zespole, 

podejmowania 

decyzji, poczucia 

odpowiedzialności 

za swoje decyzje  

w odniesieniu do  

zachowania 

zdrowia oraz życia 

w harmonii z 

otaczającym 

środowiskiem 

przyrodniczym  

i społecznym. 

Aktywna i bezinteresowna pomoc 

kolegom w nauce; 

Wyrabianie wrażliwości na piękno 

otoczenia poprzez dbanie o estetykę 

ośrodka; 

Uczenie tolerancji i poszanowania 

innych poprzez: 

Oddziaływania w grupach,  

lekcjach i innych zajęciach; 

Artykuły na gazetkach; 

Przeprowadzenie lekcji  

wychowawczych: „Czy jesteśmy 

tolerancyjni?”; 

Wybory do samorządu placówki: 

Wyłonienie kandydatów; 

Zorganizowanie sztabów 

wyborczych na terenie ośrodka; 

Przeprowadzenie wyborów; 

Uczestniczenie w akcjach: 

Sprzątanie Świata; 

Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy; 

„Cała Polska czyta Dzieciom”; 

Dzień Ziemi-wystawy, happening. 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych oraz zajęć w 

grupach (socjoterapia) na temat: 

Zasad udzielania I pomocy, higieny 

osobistej, właściwych relacjach w 

rodzinie i grupie rówieśniczej, 

szacunku dla wszelkich form życia; 

Chorób cywilizacyjnych, 

problemów społeczności lokalnej; 

Przygotowania do pełnienia ról 

społecznych. 

Pedagog, 

Psycholog, 

Wychowawcy, 

Samorządy 

klasowe, 

Opiekunowie 

pracowni 

przedmiotowych, 

Nauczyciele, 

Zastępcy 

Dyrektora, 

Katecheta/Ksiądz, 

Opiekun 

samorządu, 

Zaproszeni goście  

z zewnątrz. 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

Wychowanko-

wie potrafią żyć  

w zespołach, 

podejmować 

decyzje, mają 

wykształcone 

poczucie 

odpowiedzialno-

ści za siebie  

i otoczenie, znają 

zasady zdrowego 

życia. 

Działalność w 

zakresie 

wychowania 

Zapoznanie z zagrożeniami 

wynikającymi z nikotynizmu, 

alkoholizmu i narkomanii poprzez: 

Pedagog 

Psycholog 

Na 

bieżąco. 

Wychowanko-

wie mają 

świadomość 
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antynikotynowego  

i 

antyalkoholowego 

oraz 

przeciwdziałania 

narkomanii  

z wykorzystaniem 

programów 

profilaktyczno- 

wychowawczych 

Obchody Dnia Bez Papierosa; 

Obchody Światowego Dnia Walki z 

AIDS; 

Prowadzenie lekcji 

wychowawczych i zajęć 

socjoterapeutycznych na temat 

“Wpływ używania środków 

odurzających na kontakty 

międzyludzkie”; 

Realizowanie programów 

profilaktyczno-wychowawczych: 

“Spójrz inaczej”; 

“Dziękuję NIE”; 

“Tak czy nie”; 

“Żyć bez ryzyka AIDS”; 

Przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych, 

socjoterapeutycznych na temat: 

Nikotynizmu i zagrożeń z niego 

wynikających; 

Alkoholizmu i zagrożeń z nim 

związanych; 

Sekty, narkomania i AIDS. 

Nauczyciel- 

socjoterapii, 

Zastępcy 

Dyrektora, 

Dyrektor, 

Nauczyciele, 

Wychowawcy 

klas. 

zagrożeń 

związanych  

i wynikających  

z uzależnień,  

z sytuacji 

ryzykownych,  

z podjęcia 

współżycia 

seksualnego. 

Prowadzenie 

profilaktyki 

wychowawczej  

i resocjalizacji. 

Praca psychologa i pedagoga  

obejmująca: 

Indywidualne konsultacje dla 

uczniów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych; 

Obserwację wychowanków na 

terenie placówki, podczas lekcji 

oraz organizowanie  

i prezentowanie wniosków; 

Ankiety, testy; 

Rozmowy z uczniami; 

Diagnoza środowiska 

wychowawczego szkoły. 

Realizacja programu profilaktyki 

uniwersalnej „Mentor” 

Psycholog, 

Pedagog. 

Na 

bieżąco 

w miarę 

potrzeb. 

Umiejętność 

dbania o swoje 

potrzeby 

psychiczne. 
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Realizacja programu profilaktyki 

selektywnej i wskazującej „Fred 

Goes Net” 

 

Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym. 

Współpraca z: 

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Zawichoście poprzez: 

Spektakle, Wystawy; 

Policją; 

CKU w Sandomierzu; 

Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących  

w Zawichoście; 

Sandomierskim Stowarzyszeniem 

Tenisa Stołowego; 

Krytą pływalnią w Sandomierzu 

i Ożarowie. 

Wychowawcy 

grup, 

Nauczyciele, 

Dyrektor. 

Wg 

termi-

narza. 

 

Stoso-

wnie do 

potrzeb. 

Rozwój 

kulturowy 

wychowanków, 

oraz rozwój 

świadomości 

znaczenia 

społeczności 

lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Harmonogram wydarzeń okolicznościowych 

i działań doraźnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

im. Janusza Korczaka w Zawichoście 

 

Integralną częścią Programu wychowawczo-profilaktycznego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście jest Harmonogram wydarzeń 

okolicznościowych i działań doraźnych. Z uwagi na dynamizm organizacji roku szkolnego i 

konieczność bieżącej ewaluacji stanowi dokument w formie aneksu. Każdorazowa jego zmiana musi 

także uzyskać aprobatę Rady Pedagogicznej ośrodka. 

 
L

p 
Strategia konstruowania Zapis 
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1 Założenia teoretyczne wyjaśniające 

przyczynę występujących problemów 

oraz wynik diagnozy zachowań 

problemowych w szkole 

Na podstawie diagnozy środowiskowej prowadzonej 

przy użyciu narzędzi:  

- rozmowy indywidualnej 

- sondażu diagnostycznego (ankieta) 

- analizy dokumentacji Ośrodka 

- obserwacji  

Głównym celem profilaktyki jest niesienie pomocy 

młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, 

uzależnieniami i przestępczością poprzez kształtowanie w 

niej twórczej postawy wobec otaczającej rzeczywistości, 

stwarzanie warunków sprzyjających prawidłowemu 

rozwojowi osobowościowemu i społecznemu oraz 

wyrównywanie szans edukacyjnych. Oddziaływanie 

profilaktyczne ma szczególne znaczenie  w odniesieniu do 

dzieci i młodzieży w okresie dorastania (13 – 18 lat). Jest 

to faza rozwoju stanowiąca pomost pomiędzy 

dzieciństwem i dorosłością, w czasie której dokonuje się  

wiele intensywnych jakościowych zmian w osobowości 

człowieka. Zmiany te prowokowane intensywnym 

rozwojem biologicznym mają swój wyraz  w 

emocjonalności  i duchowości, od dążenia do większej 

samodzielności aż po określenie własnej tożsamości. Fazę   

tę najczęściej charakteryzuje brak integracji. Dlatego jest 

to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie zachowań 

ryzykownych. Zachowania ryzykowne to działania 

zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się 

niekorzystnych psychologicznych, społecznych i 

zdrowotnych konsekwencji. Program profilaktyki 

przeznaczony jest dla młodzieży niedostosowanej 

społecznie, z zaburzeniami w zachowaniu 

przebywających w placówce na mocy postanowień 

Rejonowych Sądów Rodzinnych. deprywacja potrzeb 

psychicznych dzieci. 

Negatywne wzorce funkcjonowania społecznego, które 

przejmują dzieci  w rodzinach, chroniczna frustracja ich 

potrzeb psychicznych od wczesnego dzieciństwa czy 

wręcz niemowlęctwa, wypacza  rozwój ich osobowości, 

wpływa destrukcyjnie na rozwój intelektualny i 

emocjonalny. Skutkuje to różnymi zaburzeniami w 

zachowaniu zarówno w zakresie  rówieśniczych 

kontaktów interpersonalnych,  jak i możliwości sprostania 

wymaganiom i nakazom zawartych w przypisanych 

jednostce rolach społecznych. 

W czasie pobytu młodzieży w naszym ośrodku staramy 

się poprzez różnorodne formy zajęć zminimalizować 

skutki zaniedbań wychowawczych otoczenia społecznego 

w którym przebywali wychowankowie do czasu 

umieszczenia w placówce. Umożliwienie młodzieży 

korzystania z zajęć profilaktyczno – terapeutycznych 
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prowadzonych przez  kadrę placówki  otworzy przed 

nią  nowe możliwości życia w społeczeństwie. 

 

2. Werbalizacja problemów Po analizie wyników badań dokonano identyfikacji 

niepokojących objawów w obszarach: 

- kultura słowa i wzajemny szacunek  

-cyberprzemoc i uzależnienia behawioralne 

-używania przez młodzież środków psychoaktywnych 

-niski poziom kompetencji emocjonalno - społecznych 

- przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia 

i pracy zawodowej 

 

 

3. 

 

Sformułowanie zaleceń 

 

  Uczniowie Nauczyciele Rodzice 

 Stratega 

informacyj

na 

- zapoznanie z 

regulaminami Ośrodka 

- informowanie o 

społecznych i 

zdrowotnych skutkach 

uzależnień od środków 

psychoaktywnych i 

behawioralnych 

- uświadamianie o 

potrzebie i przydatności 

dzisiejszych działań w 

perspektywie przyszłości z 

jednoczesną akceptacją 

siebie i próbą odnalezienie 

swojego miejsca w grupie 

rówieśniczej i 

społeczeństwie 

- tworzenie tematycznych 

gazetek ściennych 

-informowanie o 

zagrożeniach zdrowotnych 

związanych z 

uzależnieniami 

-zapoznanie 

wychowanków z 

zagrożeniami  

zdrowotnymi związanych 

z pandemią COVID - 19  

-zapoznanie z zasadami 

higieny, bezpieczeństwa 

oraz profilaktyki chorób 

zakaźnych w tym COVID-

19 

- dostarczanie wiedzy na temat kontekstu 

rozwojowego i problemów wieku 

adolescencji 

- dostarczanie wiedzy na temat 

środowiskowego kontekstu dysfunkcji 

- promowanie sukcesów wychowanków 

na forum Ośrodka i środowiska lokalnego 

- dostarczanie wiedzy na temat 

planowania adekwatnych oddziaływań 

wychowawczych i profilaktycznych 

-dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń 

oraz profilaktyki chorób zakaźnych w 

tym COVID-19 

-dostarczanie informacji na temat 

szczepień ochronnych 

 

- informowanie 

rodziców o 

prawnym 

Statucie 

Placówki 

- nawiązywanie 

bieżącej 

współpracy na 

płaszczyźnie 

edukacyjno-

wychowawczej 

- informowanie 

rodziców o 

społecznych i 

zdrowotnych 

skutkach 

zachowań 

ryzykownych 

jakie miały 

miejsce w 

Placówce 

- informowanie 

rodziców o 

aktualnym stanie 

prawnym 

wychowanka  

-informowanie o 

obowiązujących 

zasadach 

bezpieczeństwa 

w placówce 

-informowanie o 

możliwość 

szczepienia 

młodzieży na 

terenie placówki 

MOW 

 -pozyskiwanie 

zgód na 

szczepienia 
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ochronne celem 

potencjalnej 

organizacji 

szczepień  

 Strategia 

edukacyjn

a 

Kształtowanie 

kompetencji społecznych: 

- treningi komunikacji i 

rozwiązywania konfliktów 

- treningi asertywności 

- prowadzenie zajęć 

adaptacyjno-

integracyjnych w grupie 

- kształtowanie postaw 

prospołecznych 

- kształtowanie działań 

celowych 

- identyfikowanie 

własnych cech osobowych 

- treningi autoanalityczne 

-prowadzenie zajęć z 

profilaktyki uzależnień 

- psychoedukacja 

 

 

 

-realizacja Programu Profilaktycznego w 

tygodniowym interwale przez cały rok 

szkolny 

 

 

 

 

- dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń 

związanych z uzależnieniami od środków 

psychoaktywnych oraz behawioralnych, 

treningi asertywności, których realizacja 

przypada na okresy przed wyjazdami 

wychowanków na przepustki planowane 

- umożliwienie 

uczestnictwa w 

życiu Placówki 

- 

psychoedukacja 

 Strategia 

alternatyw

na 

- atrakcyjna oferta zajęć 

pozalekcyjnych na terenie 

Placówki 

- udział w zajęciach 

terapeutycznych 

- atrakcyjna oferta działań 

„Koła Sympatyków 

Wolontariatu” 

-udział w Samorządzie 

uczniowskim 

- udział w konkursach 

przedmiotowych, 

sportowych i 

artystycznych oraz 

wszelkich działaniach 

alternatywnych 

 

- konsultacje zespołów wychowawczych - organizacja 

spotkań 

konsultacyjnych 

z rodzicami 

 Strategia 

interwency

jna 

- prowadzenie rozmów 

interwencyjnych i 

wychowawczych 

- prowadzenie działań o 

charakterze interwencji 

kryzysowej 

- udzielanie wsparcia w sytuacjach 

kryzysowych i konfliktowych 

- prowadzenie rozmów interwencyjnych i 

wychowawczych 

- wskazanie 

rodzicom osób i 

instytucji 

udzielającym 

pomocy i 

wsparcia w 

sytuacjach 

kryzysu 

 Zmiany 

środowisk

owe 

- działania wychowawcze podejmowane w placówce są spójne i odpowiednie do potrzeb  

wychowanków i sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań 

- działania podejmowane w Placówce skierowane są na pracę relacyjną i podmiotową 

- ugruntowanie i usystematyzowanie działań w oparciu o indywidualny program 

terapeutyczny 

 Zmiana 

przepisów 

- analiza aktualnego stanu prawnego Placówki i dostosowanie go do planowanych 

oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych 

 

4. Sformułowanie celu 1. W Placówce organizowane są zajęcia kształtujące kompetencje 

emocjonalno - społeczne wśród wychowanków. 
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2. W placówce prowadzona jest profilaktyka uzależnień od 

środków psychoaktywnych w tym tzw. “nowych narkotyków” 

oraz uzależnień behawioralnych 

3. Istnieją wspólne zasady i procedury obowiązujące w Placówce. 

4. 3. Kadra Pedagogiczna posiada kompetencje aby realizować  

zadania wychowawczo-profilaktyczne. 

5. W placówce prowadzone są działania z obszaru promocji 

zdrowego trybu życia. 

6. W placówce prowadzona są działania mające na celu 

profilaktykę chorób zakaźnych w tym COVID-19. 

7. W placówce prowadzone są działania zapobiegania 

negatywnemu wpływowi na zdrowie psychiczne 

wychowanków w związku z pandemią COVID-19”  

 

5. 

Działania Kto podejmuje działania? Kiedy? Monitorowa

nie 

1. Działania Placówki 

zapewniają 

wychowankom 

bezpieczeństwo 

fizyczne i psychiczne, a 

relacje między 

wszystkimi członkami 

społeczności placówki 

są oparte na 

wzajemnym szacunku i 

zaufaniu poprzez 

wypracowanie 

konstruktywnych 

mechanizmów 

grupowych. 

Wychowawcy/Nauczyciele 

Pedagog/Psycholog 

Dyrektor 

Przez cały 

rok szkolny 

Wg strategii 

ewaluacji 

2.Zasady postępowania 

i współżycia w 

Placówce są 

uzgodnione i 

przestrzegane przez  

wychowanków, 

pracowników placówki 

oraz rodziców poprzez 

opracowanie i 

nowelizację 

dokumentacji 

regulującej 

funkcjonowanie 

Placówki. 

Dyrektor 

Wychowawcy/Nauczyciele 

Pedagog/Psycholog 

 

Przez cały 

rok szkolny 

Wg strategii 

ewaluacji 

3. Podejmuje się 

działania profilaktyczne 

i wychowawcze mające 

na celu eliminowanie 

zagrożeń oraz  

wzmacnianie 

właściwych zachowań 

poprzez sprawowanie 

bezpośredniego 

nadzoru 

pedagogicznego. 

Pedagog/Psycholog 

Wychowawcy/Nauczyciele 

Pielęgniarka 

Przez cały 

rok szkolny 

Wg strategii 

ewaluacji 
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4. Działania 

profilaktyczne i 

wychowawcze 

podejmowane w 

placówce są spójne -

odpowiednie do potrzeb  

wychowanków - 

sprzyjają kształtowaniu 

i uzyskiwaniu 

pożądanych postaw i 

zachowań poprzez 

realizację 

innowacyjnych 

programów 

profilaktycznych  

Pedagog/Psycholog 

Wychowawcy/Nauczyciele 

Dyrektor 

Przez cały 

rok szkolny 

Wg strategii 

ewaluacji 

1. Wychowankowie 

współpracują ze sobą w 

miarę swoich 

możliwości przy 

realizacji celów 

edukacyjnych i 

wychowawczych. 

Wychowawcy/Nauczyciele 

Pedagog/Psycholog 

Przez cały 

rok szkolny 

Arkusze 

obserwacji, 

IPET 

2. W Placówce są 

realizowane działania 

antydyskryminacyjne 

obejmujące całą   

społeczność placówki 

poprzez bloki 

tematyczne realizowane 

podczas godzin 

wychowawczych i w 

ramach zadań 

grupowych. 

Wychowawcy/Nauczyciele 

Pedagog/Psycholog 

Przez cały 

rok szkolny 

Wg planów 

godzin 

wychowawcz

ych 

 3. Rozbudzanie 

motywacji osiągnięć 

szkolnych 

wychowanków poprzez 

realizację nowoczesnej 

metodyki nauczania. 

Wychowawcy/Nauczyciele/Psycholog/Pedag

og 

Przez cały 

rok szkolny 

IPET, analiza 

dokumentacji 

nadzoru 

pedagogiczne

go 

 4. W Placówce 

realizowane są 

działania z zakresu 

profilaktyki uzależnień 

od środków 

psychoaktywnych oraz 

uzależnień 

behawioralnych 

podczas godzin 

wychowawczych oraz 

w ramach zajęć 

zorganizowanych w 

grupie 

Wychowawcy/Nauczyciele/Pedagog/Psychol

og 

Przed 

wyjazdem na 

urlop feryjny 

i wakacyjny 

Analiza 

dokumentacji 

nadzoru 

pedagogiczne

go 

 5. Nauka kompetencji 

społecznych oraz 

poprawa spójności 

grupy poprzez 

Wychowawcy Przez cały 

rok szkolny 

podczas 

cotygodniow

ych spotkań 

Wg strategii 

ewaluacji, 

analiza 

dokumentacji 

nadzoru 
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realizację Programu 

Profilaktyktycznego 

zorganizowa

nych w 

grupie wg 

załączonych 

scenariuszy 

pedagogiczne

go 

 6. Organizacja zajęć z 

obszaru zdrowego trybu 

życia w tym 

zapobiegania 

zakażeniom HIV i 

AIDS 

Wychowawcy/pedagog/psycholog/pielęgniar

ka/nauczyciele WF/instruktorzy 

Przez cały 

rok szkolny 

Analiza 

dokumentacji 

nadzoru 

pedagogiczne

go 

 7. Organizowane są 

szkolenia dla Kadry 

Pedagogicznej z 

obszaru profilaktyki 

uzależnień oraz 

kompetencji 

wychowawczych 

Dyrektor/Pedagog/Psycholog W trakcie 

roku 

szkolnego 

Analiza 

dokumentacji 

 Zidentyfikowane 

czynniki chroniące i 

czynniki ryzyka w 

oparciu o prowadzoną 

diagnozę  

Czynniki chroniące: 

Indywidualne: 

● Ważność nadrobienia zaległości 

edukacyjnych 

● Pozytywne nastawienie do 

pobytu w placówce 

● Wprowadzanie zmian życiowych 

● posiadanie zainteresowań i ich 

rozwijanie 
Społeczne: 

● dobra atmosfera placówki 

● pozytywne relacje społeczne 

pomiędzy wychowankami a 

kadrą 

● dobra integracja grup 

wychowawczych 

● wsparcie edukacyjne i przy 

nadrabianiu zaległości szkolnych 

● kontakty z bliskimi  

Czynniki ryzyka  

Indywidualne: 

● przejawy 

demoralizacji i 

niedostosowania 

społecznego w 

zakresie używania 

substancji 

psychoaktywnych 

● niski poziom 

umiejętności 

społecznych  

● zaburzenia 

zachowania i 

emocji 

społeczne: 

● podatność na 

destruktywne 

wpływy społeczne 

w tym 

podkulturowe 

normy grupowe  

● destrukcyjne relacje 

z bliskimi,, 

odrzucenie 

 

ROZKŁAD OBOWIĄZKÓW I POSTAWA PROWADZĄCEGO 
    DYREKTOR – organizacja pomocy psychologiczno – pedegogicznej w placówce, organizacja 

działań wychowawczych i zapobiegawczych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz 

przygotowanie nauczycieli-wychowawców do tych zadań, organizacja szkoleń z zakresu rozwoju 

zawodowego nauczycieli; 

    PEDAGOG – współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczno – wychowawcze 

w placówce, realizowanie w porozumieniu z wychowawcami programu profilaktycznego, 

indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, działalność informacyjna dotycząca 

szkodliwości środków odurzających, indywidualna pomoc pedagogiczna, zajęcia pedagogiczne, 

realizacja tutoringu szkolnego,pomoc merytoryczna dla kadry placówki; 
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    PSYCHOLOG – realizowanie programu profilaktycznego w porozumieniu z wychowawcami i 

pedagogiem, indywidualna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych, systematyczne zajęcia 

psychoedukacyjne i z obszaru rozwoju kompetencji emocjonalno społecznych, działalność 

informacyjna dotycząca dostępnych form pomocy młodzieży zagrożonej uzależnieniami od środków 

psychoaktywnych i behawioralnych, indywidualne wsparcie dla wychowanków, pomoc 

merytoryczna dla kadry placówki, realizacja tutoringu szkolnego; 

    WYCHOWAWCY - na podstawie programu profilaktyki określają szczegółowy plan działań 

profilaktycznych w swojej grupie wychowawczej (klasie) z uwzględnieniem osób odpowiedzialnych 

za ich realizację oraz  realizują go; w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych kształtują i  

rozwijają zainteresowania pozwalające wychowankom prowadzić zdrowy, aktywny tryb życia, 

realizacja tutoringu szkolnego; 

    NAUCZYCIELE - prowadzą zajęcia edukacyjne w ramach przedmiotów, których podstawy 

programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom, w ramach ścieżek 

edukacyjnych prowadzą edukację prozdrowotną i wychowanie do życia w rodzinie, realizacja 

tutoringu szkolnego; 

    PIELĘGNIARKA – Prowadzenie zajęć o tematyce prozdrowotnej, profilaktyka na wszystkich 

poziomach, interwencje w sytuacji zażycia substancji psychoaktywnych; 

 

 

9. Ewaluacja programu 

Ewaluacja programu będzie następowała po każdym roku szkolnym. Każdorazowo (po 

ewaluacji) zostaną do programu naniesione ewentualne poprawki. W ewaluacji uwzględnione będą 

opinie uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzoru pedagogicznego oraz kadry niepedagogicznej. 

Ewaluacja dokonywana będzie w następujący sposób: 

● ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli i kadry, 

● badanie opinii i zgłaszanie uwag w trkcie rozmów z rodzicami, 

● wypowiedzi i wnioski z posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

● opinie i uwagi nadzoru pedagogicznego oraz Dyrektora ośrodka. 

 

Zespół w sprawie aktualizacji Programu Wychowawczego 

na rok szkolny 2021/22 

Barbara Kaczmarska, Tomasz Golian, Tomasz, Wiesław Ślusarz 
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