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ROK SZKOLNY 2021- 22 MODYFIKACJA SZKOLNEGO PROGRAMU 
WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO W OPARCIU O: 
 
I. ELEMENTY ZMIENNE, W TYM DIAGNOZĘ: 

1. KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ- PRIORYTETY M E i N NA ROK SZKOLNY 2021/22 

2. ZALECENIA  ZAWARTE W RAPORCIE INSTYTUTU PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ (NA 
ZLECENIE M E I N) : „Jak wspierać uczniów po roku epidemii- wyzwania i rekomendacje z 
obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”. 
 
3. WNIOSKI I REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU 
WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO- DIAGNOZA POTRZEB 
 
4. WNIOSKI, WYNIKAJĄCE Z ANALIZY PRACY WYCHOWAWCZEJ. 
 
5. SPOSTRZEŻENIA ZAWARTE W SPRAWOZDANIU PEDAGOGA SZKOLNEGO, DOTYCZĄCE 
PROBLEMÓW UCZNIÓW PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO I PO POWROCIE DO SZKOŁY W 
MAJU 2021. 
6.  KALENDARIUM WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI 2021/22 

7. WYTYCZNE MEIN, MZ I GIS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH 
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R. , DOTYCZĄCE COVID- 19 

8. INFORMACJE , DOTYCZĄCE WARTOŚCI  CENIONYCH PRZEZ UCZNIÓW LICEUM I ICH 
RODZICÓW ZAWARTE W EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ  SZKOŁY PT.: „Działania 

wychowawcze szkoły: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 
społecznych” ORAZ ZEBRANE W WYNIKU OBSERWACJI PODCZAS ZAJEĆ, GODZIN 
WYCHOWAWCZYCH, ROZMÓW INDYWIDUALNYCH, ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH, ITP. 
 

II.  MODYFIKACJE PROGRAMU W ZAKRESIE STAŁYCH JEGO ELEMENTÓW 
1. PODSTAWA PRAWNA 
2. MISJA SZKOŁY 
3. SYLWETKA ABSOLWENTA 
4. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI W ROKU 
SZKOLNYM 2021-22 
5. PROPONOWANE FORMY DLA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW KLAS                                                                  
6. WSKAZANIA  DLA WYCHOWAWCÓW 
 

I. MODYFIKACJA W OPARCIU O ELEMENTY ZMIENNE, W TYM DIAGNOZĘ: 

Ad 1. KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ- PRIORYTETY M E i N na rok szkolny 2021/22 
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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. 

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. 

 
 

Ad 2. REKOMENDACJE ZAWARTE W RAPORCIE INSTYTUTU PROFILAKTYKI 

ZINTEGROWANEJ (NA ZLECENIE M E I N) : „Jak wspierać uczniów po roku epidemii- 
wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”. 
 

Rekomendacja główna – priorytet wychowania i profilaktyki. 
 
Działania wychowawcze, profilaktyczne i pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego dzieci 
i młodzieży powinny stać się priorytetem systemu edukacji zarówno w obecnej fazie pandemii, jak w 
okresie bezpośrednio po jej wygaśnięciu. 
O ile dzieci i młodzież są grupą stosunkowo najmniej zagrożoną ciężkim przebiegiem choroby 
wywołanej wirusem COVID-19, to właśnie tę grupę silnie dotykają konsekwencje psychiczne, 
emocjonalne i rozwojowe przedłużającego się kryzysu. 
Przywrócenie od dawna zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem 
a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę nie powinno mieć charakteru 
tymczasowego lecz pozostać jako trwała zmiana w systemie edukacji. Zaleca się: 

 objęcie troską i wsparciem psychicznym nie tylko tych uczniów, którzy aktualnie 
znajdują się w złej kondycji psychicznej, ale całej populacji uczniów 

 szczególna rola wychowawcy klasy( zwykłe rozmowy, okazywanie zainteresowania 
przeżyciami uczniów, wyłonienie tych w złej kondycji psychicznej) i rola zajęć 
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reintegracyjnych, integrujących oraz profilaktycznych, chroniących zdrowie psychiczne 
uczniów z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego( zachowanie równowagi) 

 bliższa współpraca wychowawców, nauczycieli z pedagogiem, pracownikami PPP 
 wymiana , tzw. dobrych praktyk w tym zakresie między wychowawcami  

- znaczenie atmosfery życzliwości, relacji, dostrzegania plusów w domu, szkole, 
wnikliwej refleksji, dotyczącej wielu grup uczniów o szczególnej sytuacji życiowej, 
rodzinnej, prawnej lub zdrowotnej,  nawiązywania do istotnych wartości, w tym 
zdrowia 

 koncentrowanie się bardziej na wsparciu psychicznym i emocjonalnym dzieci i 
młodzieży, niż na podejmowaniu zagadnień szczegółowych związanych z konkretnymi 
zagrożeniami( nie oznacza to pomijania tematyki związanej z poszczególnymi 
zagrożeniami lecz zmianę proporcji – więcej elementów wzmacniających i 
wspierających, mniej koncentracji na szczegółowym zagrożeniu, np. narkotykach) 

 wzmacnianie naturalnych zasobów wsparcia dostępnych w najbliższym otoczeniu dzieci 
i młodzieży (rodzice i rodzina, wychowawcy, pedagog szkolny, itd.) 

 dostosowanie wymagań w podstawie programowej do zmniejszonej efektywności 
kształcenia, wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów i niższej efektywności 
nauczania zdalnego- organizacja zajęć wspomagających w wyrównaniu braków 
spowodowanych nauczaniem zdalnym, stopniowe wprowadzanie odpytywania, 
sprawdzianów 

 

Ad.3.   WNIOSKI I REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU 
WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO- DIAGNOZA POTRZEB 

DANE, DOTYCZĄCE BADAŃ ZA POMOCĄ  ANKIET: Ankiety ewaluacyjne 
szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego, skierowane do 
uczniów, rodziców, nauczycieli- diagnoza potrzeb na rok szkolny 2021/22                     
- podsumowania, wnioski, rekomendacje. 

 

Termin prowadzenia badań : po powrocie do szkoły z nauki zdalnej( V- VI 2021) 

Ankietami zostali objęci: Uczniowie 16- u klas  pierwszych i drugich - 327u- 32 pytania, 
Rodzice w w uczniów- 76 r- 29 pytań, Nauczyciele- 28 n- 15 pytań 

 Wiek uczniów:   16- 51,2%    17- 30,2%   18- 18,5%    

Płeć: K- 67,4%    M- 32,6%  

Miejsce zamieszkania:  wieś- 58,6%   miasto- 41,4%  
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Pytania w ankietach dotyczyły  dotyczyły  ośmiu następujących, ważnych 
obszarów wychowawczo- profilaktycznych: 
1.  Bezpośrednich kontaktów licealistów oraz kontaktów on- line z innymi uczniami z 
klasy a także kontaktów z rówieśnikami spoza klasy podczas nauki zdalnej. 
2. Rozmów rodziców z licealistami podczas nauki zdalnej o ich funkcjonowaniu.   
3. Trudności, obaw, problemów, związanych z funkcjonowaniem psychiczno                                        
- emocjonalnym na nauczaniu zdalnym.  
4. Relacji:  uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, uczeń- rodzice. 
5. Frekwencji na zajęciach szkolnych. 
6. Mocnych i słabych stron uczniów, ale i klasy, do której uczęszczają. 
7. Zagrożeń, substancji psychoaktywnych, także  zagrożeń „ w sieci”, czynników ryzyka                        
i czynników chroniących w tym zakresie. 
8. Potrzeb, w tym potrzeby pomocy, działań wychowawczo- profilaktycznych 
podejmowanych  z uczniami przez wychowawców, pedagoga po powrocie do liceum po 
wakacjach, tematów do poruszenia. 

* Całość wniosków i rekomendacji powstałych w wyniku ewaluacji w w 
ośmiu obszarach została przesłana wychowawcom, przedstawiona Radzie 
Rodziców  

Podsumowanie do rekomendacji: 

Wnioski i rekomendacje,  wynikające z ankiet ewaluacyjnych szkolnego 
programu wychowawczo- profilaktycznego są spójne ze spostrzeżeniami 
wychowawców zawartymi w analizie pracy wychowawczej( 10 pytań), 
prezentowanej przez p. wicedyrektora 27 VI na Radzie Pedagogicznej oraz 
spostrzeżeniami pedagoga zawartymi w sprawozdaniu. 

Np. wniosek z analizy pracy wychowawczej- wychowawcy: 

-  wycieczki kilkudniowe, integracja 

- poznanie i reagowanie na problemy indywidualnego ucznia, inicjowanie 
kontaktów z uczniami, rodzicami przez wychowawców( to sprawdziło się także 
w pracy pedagoga szkolnego) 

-  powrót do normalnego rytmu nauki- motywowanie, poprawianie szybko 
niedostatecznych ocen, aby nie dopuścić do proponowanych niedostatecznych, 
konsekwencja w systemie usprawiedliwiania nieobecności; savoir- vivre 

- podejmowanie inicjatyw 
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- stosowanie wzmocnień pozytywnych. 

AD. 4. WNIOSKI, WYNIKAJĄCE Z ANALIZY PRACY WYCHOWAWCZEJ- skrót, całość 

przesłana przez wicedyrektora szkoły 

*Zostały przedstawione Radzie  Pedagogicznej, Radzie Rodziców i przesłane 
wychowawcom.  

 

Ad. 5.  SPOSTRZEŻENIA ZAWARTE W SPRAWOZDANIU PEDAGOGA SZKOLNEGO. 

* Zostały przedstawione Radzie rodziców i przesłane wychowawcom. 
 

* Sprawdziło się, podobnie, jak u wychowawców, inicjowanie kontaktów 
indywidualnych z uczniami i ich rodzicami. 

 Diagnoza- podsumowanie: jak jest na rok szkolny 2021/22? 
 
1. Wartości cenione przez uczniów i rodziców                
2. Mocne  i słabe strony szkoły(klasy), zagrożenia  
3. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka 
4. Problemy do pracy  
5. Działania indywidualne, które należy akcentować:  
6.  Działania grupowe, które należy akcentować:  
7. Priorytety dla poziomów klas( co się sprawdza i powinno być co roku),np.       
klasy I: zajęcia integracyjne,, Poznanie i adaptacja” klasy II: „ Zagrożenia a 
odpowiedzialność prawna, w tym nieletnich i ,,w sieci”, klasy III po 
gimnazjum: „Strategie przygotowań do matury i radzenie sobie z 
negatywnymi emocjami.” 
Diagnoza  
  1a. WARTOŚCI- uczniowie 
* wartości i normy łączą wychowanie z profilaktyką 
Uczniowie wymieniali je  podczas różnych zajęć (integracyjnych, 
profilaktycznych), programów, godzin wychowawczych, konsultacji i rozmów 
indywidualnych, w ankietach oraz w ewaluacji wewnętrznej: „ „Działania 
wychowawcze szkoły: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i 
respektowanie norm społecznych”  
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WARTOŚCI CENIONE PRZEZ LICEALISTÓW I L O  IM. C. K. NORWIDA  W 
WYSZKOWIE- reasumując informacje:  
 1.Wartości, dotyczące relacji z drugim człowiekiem:  
- zaufanie, szacunek, szczerość, akceptacja, tolerancja, koleżeństwo                        
i przyjaźń, oparcie w innych,   
- sprawiedliwość, uczciwość, odpowiedzialność  
- rodzina, miłość  
* tradycja, patriotyzm, kultura- na dalszych miejscach  
2. Zdrowie i  bezpieczeństwo, w tym psychiczno- emocjonalne  
3. Wykształcenie i rozwój- studia, praca , samodzielność  
4. Wiara  
Diagnoza  
1b. WARTOŚCI- rodzice 
 
RODZICE LICEALISTÓW CENIĄ NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI :    

• Nauka, wykształcenie, rozwój  
• Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci  
• Odpowiedzialność, pracowitość  

! Rodzice akcentowali umiejętność podejmowania przez Ich dzieci mądrych 
wyborów: wybór koleżanek, kolegów oraz unikanie  zagrożeń, w tym: 
substancjami psychoaktywnymi, w przestrzeni cyfrowej oraz związanych z 
bezpieczeństwem w ruchu drogowym- nie tyko, dotyczących jazdy 
samochodem, ale też jazdy rowerem, słuchając muzyki w słuchawkach czy 
chodzeniem po ulicach z jednoczesną aktywnością on- line – smart fony. 
Diagnoza  
 2 a Mocne strony szkoły: 
DYDAKTYCZNE: Ponad stuletnia tradycja szkoły, Najwyższe wyniki  Matury od 
kilku lat na terenie Delegatury Kuratorium w Ostrołęce, najwyższa zdawalność 
matur w powiecie wyszkowskim z wynikami zawsze powyżej średniej krajowej- 
tytuł Srebrnej Szkoły w prestiżowym rankingu Perspektyw; absolwenci 
studiujący  na prestiżowych wydziałach uczelni państwowych w kraju i za 
granicą na kierunkach premiowanych przez pracodawców: współpraca z 
uczelniami wyższymi; projekty zagraniczne, wymiana międzynarodowa, itp. 
OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE: Wysoki  wskaźnik poczucia 
bezpieczeństwa uczniów w szkole; system jednozmianowy– koniec zajęć o 
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15.10; internat- stołówka(p. PPP); wysoki wskaźnik  zaufania uczniów w 
zakresie problemów-  do wychowawców, pedagoga, nauczycieli- wspólne ich 
rozwiązywanie , prężnie działający samorząd szkolny i radiowęzeł oraz 
wolontariat - młodzież aktywna, uzdolniona artystycznie i kreatywna, np. 
koncert w VI 21 ; wsparcie szkoły przez  Stowarzyszenie Absolwentów i 
Przyjaciół Norwida; sport 
MOCNE STRONY KLAS 
a). Wychowawcy wymieniają następujące mocne strony swoich klas:  
-  szacunek,  dobre relacje, zgranie klasy,  współpraca, organizacja, zaradność i 
samodzielność, działania dla społeczności szkolnej – 83%   
-  wspieranie się wzajemne, pomoc w nauce, koleżeńskość, otwartość i 
tolerancja – ok.61%. 
-  sumienne traktowanie obowiązków szkolnych wraz z frekwencją, 
odpowiedzialność, rzetelność – ok.33%. 
-  pozostałe czynniki wymieniały pojedyncze osoby, np. spontaniczność, kultura 
osobista, uczciwość, realizowanie swoich pasji, mimo wielu obowiązków  
b). Podobne i  uczniowie i ich rodzice wymieniają na pierwszych dwóch 
miejscach:  

• zgranie, integracja, zorganizowanie, współpraca  
• oraz koleżeńskość, pomoc, życzliwość, troska o siebie, otwartość - 

poprawne relacje.                
Wszystkie trzy grupy dostrzegają też dobrą frekwencję jako mocną stronę klasy.  
Najbardziej  sprawdziło się w warunkach nauki zdalnej :  
- inicjowanie przez wychowawców i pedagoga indywidualnych kontaktów on- 
line z uczniami i rodzicami, współpraca  
- wykorzystywanie różnorodnych narzędzi on-line w w podczas zdalnych godzin 
wychowawczych 
- ale  też zajęcia i gry integracyjne, dyskusje, zwłaszcza po filmach  
Diagnoza VI 
2 b Słabe strony szkoły: 
 
1. Internet- konsekwencje związane z ilością czasu spędzanego ,,w sieci”- 
Niepokoi duża grupa uczniów, spędzająca zbyt wiele czasu „w sieci” w celach 
niezwiązanych z nauką ( 35% ankietowanych, czyli 114 uczniów!!! : od 5 godzin 
wzwyż w ciągu doby– w r. szk. 2018/19- było to 16, 6 %, czyli więcej, niż 
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dwukrotnie wzrosła ilość  tych  uczniów podczas nauki zdalnej.   W ankietach 
wypłynęła potrzeba  podjęcia działań w kierunku ograniczenia używania 
telefonów, choćby w szkole- na rzecz relacji z rówieśnikami-  po powrocie na 
nauczanie stacjonarne uczniowie siedzą  na przerwach wpatrzeni w smartfony, 
pozostając obojętni wobec zasad savoir-vivre  
2. Problem nadmiernego  lęku przed niektórymi nauczycielami, przed 
nadmiernymi wymaganiami z ich strony, trudności ze zdobyciem dobrych ocen i 
brakiem zrozumienia dla problemów uczniów, brakiem indywidualnego 
podejścia  oraz zbędnymi komentarzami na forum klasy, co dostrzegają także 
inni nauczyciele oraz problem braku „wyczucia” ze strony niektórych uczniów, 
dotyczący przekraczania pewnej granicy w relacji uczeń- nauczyciel. Wybrzmiał 
też problem dużej presji ocen ze strony niektórych rodziców.  
3.  Frekwencja- Podczas nauki zdalnej  w r. szk. 2020/21  38 % licealistów 
przyznało, że unikali celowo lekcji- opuszczali je. W roku szkolnym 2018/19 w b. 
podobnych ankietach i przy zbliżonej ilości uczniów-  48,1% , ale w roku 
szkolnym 2019/20-  28%, czyli  była duża poprawa i znowu ostatni rok szkolny 
na zdalnym przyniósł pogorszenie- 38%, choć są klasy z b. dobrą frekwencją. 
Borykamy się nadal także z niską frekwencją rodziców na zebraniach oraz 
proponowanych warsztatach dla rodziców( także on- line) , które szkoła 
obowiązkowo ma realizować( w ub. r. szk.- 3 ) 
Wychowawcy  wymieniają następujące słabe strony swoich klas:  
-  wytrącenie z normalnego rytmu pracy, mała aktywność na lekcjach, niechęć 
do dyskusji,  słaba integracja klasy - ok.66%.  
-  brak otwartości, niechęć do komunikacji, wypowiedzi, zamykanie się w sobie, 
nieśmiałość, wycofanie-  46%: „najsłabszą stroną niektórych klas jest jakiś 
rodzaj zamknięcia się w sobie. Zauważyłam już po powrocie z nauki zdalnej to, 
że niektóre osoby siedzą na przerwach czy przed rozpoczęciem zajęć osobno, 
wpatrzone w telefony, z nikim nie rozmawiają, a wchodzący do klasy rano na 1 
lekcję-nawet im nie mówią "cześć". Jakby ich nie było...a ci z telefonami też na 
nikogo nie reagują”    
-  brak konsekwencji w realizacji celów, systematyczności, szybka rezygnacja z 
działania– ok.28%.  
-  niska samoocena, brak wiary w swoje możliwości, pesymistyczne podejście do 
życia, marudzenie- 19,5%  
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-  pojedyncze wypowiedzi: , np. podział na grupki, lenistwo, frekwencja, 
narzekanie, marudzenie.   
Dwie pierwsze wymienione przez nauczycieli są takie same, jak wymieniane 
przez uczniów i ich rodziców:  

• wytrącenie z normalnego rytmu- brak integracji, aktywności  na lekcjach, 
tworzenie  się grupek  

• brak zaangażowania w sprawy szkolne , niechęć do komunikacji , 
zamykanie się w sobie, wycofanie.  

Uczniowie wymieniają jeszcze: „ niektórzy nauczyciele, niechęć do wysyłania 
notatek  z lekcji, informacji; czasem klasa  chce wykorzystać  dobroć niektórych 
nauczycieli; są hałaśliwi; toksyczna atmosfera, wywyższanie się, podział na 
miasto i okolice.  
 Nauczyciele natomiast wymieniają  jeszcze: brak konsekwencji w realizacji 
celów, brak systematyczności, tendencja do szybkiej rezygnacji z działania oraz 
niska samoocena, brak wiary w swoje możliwości, pesymistyczne podejście do 
życia.  
VI. Diagnoza  
3 a: Czynniki chroniące: 
Uczniowie i rodzice wymieniają trzy pierwsze takie same czynniki chroniące 
młodzież przed sięganiem po substancje psychoaktywne:  

•  czynniki rodzinne- więzi emocjonalne dziecka z rodzicami,  
którzy nie akceptują używania substancji psychoaktywnych  

•  pozytywne wzory zachowań koleżanek, kolegów  
• oraz  pozytywny stosunek do nauki 

 *Dla uczniów jeszcze bardzo istotnym czynnikiem, który 
 ich chroni w tym zakresie jest wiara, pominięta w ogóle przez rodziców.  
  
W ub. r. szk. a).pozytywne wzory zachowań bliskich koleżanek, kolegów, 
niesięgających po substancje psychoaktywne  
 b). więź z rodzicami, którzy nie akceptują używania tych substancji   * teraz na 
1 m 
 c). udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę  
 d). Wiara   
VI. Diagnoza 
3 b:  Czynniki  ryzyka 
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     Rodzice wymieniają czynniki ryzyka: 

- buntowniczość- 64,3 %                                                                                                                                                                              
- deficyt uwagi, nadpobudliwość- 16,7 %                                                                                                                                                  
- niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych (negatywny stosunek do nauki, 
niska frekwencja)- 14,3 %                                                                                                                                     
- znajomi dziecka, którzy demonstrują zachowania problemowe- 9,5 % 
Licealiści wymieniają inne czynniki, sprzyjające ich  zachowaniom 
ryzykownym:  

•  ciekawość, zainteresowanie podejmowaniem ryzykownych zachowań- 
68, 2 %, 

•  buntowniczość – 38, 6 %, 
•  rodzinne : brak lub osłabiona więź z rodzicami, kontrola z ich strony, 

kłótnie w rodzinie, uzależnienie rodzica- 22, 4 % 
Rodzice nie biorą też pod uwagę dwóch wymienianych przez ich dzieci  
zasadniczych czynników ryzyka,  sprzyjających sięganiu przez nich po 
substancje psychoaktywne a mianowicie:  
a). ciekawość- zainteresowanie podejmowaniem ryzykownych zachowań   
b). oraz czynnik rodzinny:  brak lub osłabiona więź z rodzicami, brak kontroli,  
zainteresowania lub nadmierna kontrola z ich strony, kłótnie w rodzinie, 
 uzależnienie rodzica.  
W ub. r. szk.  uczniowie tak samo wymienili 3 w w czynniki ryzyka 
                                                                                                      
VII. Diagnoza- podsumowanie:   
A). Zagrożenia- problemy do pracy 
Znane już: 
1. Internet- czas „w sieci”, problemy z koncentracją. ( *gorzej)* 3 znane+ 2 
nowe  
2. Niska frekwencja niektórych uczniów na lekcjach, rodziców na zebraniach i w 
kontakcie indywidualnym( lepiej, ale niezadowalająca). 
Nasilone problemy związane z  nauczaniem zdalnym w pandemii:  
1. Funkcjonowanie psychiczno- emocjonalne w tym brak aktywności, motywacji, 
niska samoocena i  radzenie sobie z nadmiernym lękiem. Mocno wybrzmiała 
potrzeba rozmowy uczniów o tym z bliskimi z rodziny i poważne potraktowanie. 
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*Zdaniem wychowawców: Niektórzy uczniowie mieli dużo problemów- pod 
opieką pedagoga, psychologa, psychiatry i była poprawa (niektórzy już od 
szkoły podstawowej).  
2. Funkcjonowanie społeczne- izolujące się osoby, grupki, zerwane więzi 
koleżeńskie, przyjacielskie, niechęć do rozmowy, lęk przed wyrażeniem 
własnego zdania lub jego brak,  praca nad poprawą komunikacji, poczuciem 
sprawczości( zajmowanie stanowiska w klasie)- trenowanie zachowań 
społecznych.  
1. Substancje psychoaktywne. Nadal( choć jest lepiej).  
VII. Diagnoza- podsumowanie:  
B). Działania indywidualne, które szczególnie należy podejmować : 
 
- indywidualna rozmowa ucznia, rodzica z wychowawcą, pedagogiem, 
nauczycielem przedmiotu- sprawdza się inicjowanie tych kontaktów przez 
wychowawcę, pedagoga 
- wczesne rozeznanie w problemach przez wychowawcę (współpraca w gronie: 
uczeń- rodzic- wychowawca- ew. pedagog: zdrowie i bezpieczeństwo- pomoc- 
monitorowanie)  
-  stosowanie wzmocnień pozytywnych, indywidualizacji                                  
oddziaływań 
-  indywidualne  badanie predyspozycji edukacyjno- zawodowych 
uczniów(doradca zawodowy- pedagog- wzmacnianie poczucia własnej wartości 
uczniów, poziomu samooceny, ale też okazja do „przegadania problemów”)  
  
*W przypadku niskiej frekwencji zostały już opracowane wcześniej wskazówki pomocnicze( Aneks nr  
5). Istotne jest tu konsekwentne wdrażanie kolejnych form działań wychowawcy: rozmowy 
indywidualne z uczniem, rozmowy: U- R- W, potem(ew. też pedagog).   W przypadku rodziców, którzy 

w ogóle się nie kontaktują- wysyłanie pisma przez szkołę zapraszającego na spotkanie.                                                                                     
VII. Diagnoza- podsumowanie:  
C). Działania grupowe: 

• Zapoznanie lub przypomnienie przez wychowawców programu 
wychowawczo- profilaktycznego 2/3 uczniów go nie zna- ewaluacja ub. r 
.szk.)oraz informacji z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 
specjalnych potrzeb edukacyjnych ; informacji o sposobach i miejscach 
uzyskania wsparcia w zakresie różnych problemów  

• Działania integracyjne i reintegracyjne- zwłaszcza wycieczki klasowe 
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• Zajęcia wspomagające- przedmiotowe 
• Spotkania , zajęcia z pedagogiem, psychologiem, w tym warsztaty 

psychoedukacyjne dla uczniów ( samoocena, poczucie własnej wartości, 
komunikacja, emocje, itp.);  warsztaty profilaktyczne dla  rodziców 
uczniów- działania wychowawców poprawiające frekwencję rodziców 
na nich;  zajęcia profilaktyczne dla uczniów- akcent położony bardziej 
na wsparciu psychiczno- emocjonalnym, niż na samym zagrożeniu  

• Realizacja działań przez wychowawców z wykorzystaniem nie tylko 
swoich materiałów, ale też  tzw. „dobrych praktyk”(zebrane podczas 
analizy pracy wychowawczej) i materiałów od pedagoga 

•  Treści wychowawczo- profilaktyczne zaakcentowane w podstawie 
programowej przedmiotów, realizowane przez nauczycieli (biologia, 
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, historia,  j. polski, 
informatyka, np. na lekcjach biologii czy przyrody realizowane 3 
programy profilaktyczne co roku: Zdrowe piersi są ok , Wybierz życie, 
pierwszy krok, Znamię, znam je). 

• Wewnętrzny system doradztwa zawodowego- według  planu z 
przedmiotem: doradztwo zawodowe w klasach pierwszych po szkole 
podstawowej od roku szk. 2019/2020- wspierający  

          w pozytywnym nastawieniu do swojej przyszłości edukacyjno-
zawodowej  

• Szczególna rola wszelkich wspólnych działań młodzieży- uroczystości, 
występy, 

 koła zainteresowań, inicjatywy, projekty, konkursy, wolontariat, sport…… 
• Spotkania, warsztaty,  programy prof. z wykorzystaniem profilaktyki 

lokalnej  (Wyszkowskie Dni Profilaktyki) 
 
 

Ad. 6. KALENDARIUM WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 2021-22 

WRZESIEŃ  
1.09.2021r. - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  
2.09.2021r. - zebrania rodziców uczniów klas I, II i III po szkole podstawowej  
9.09.2021r. - zebrania rodziców uczniów klas III po gimnazjum  
24.09.2021r. - upamiętnienie 200. rocznicy urodzin patrona szkoły C.K. Norwida  
LISTOPAD  
4.11.2021r. - zebrania rodziców – dzień otwarty  
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GRUDZIEŃ  
17.12.2021r. - ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych  
23 – 31.12.2021r. - zimowa przerwa świąteczna  
STYCZEŃ  
5.01.2022r. - zebrania z rodzicami – informacja na temat klasyfikacji 
śródrocznej  
29.01.2022r. - bal studniówkowy  
31.01 – 13.02.2022r. - ferie zimowe  
KWIECIEŃ 
12.04.2022r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen 
końcowych uczniom  
klas III  
do 13.04.2022r. - powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych 
ocenach końcowych  
z przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania  
14.04 - 19.04.2022r. - wiosenna przerwa świąteczna  
do 20.04.2022r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny 
przewidywanej  
21.04.2022r. - egzaminy weryfikacyjne  
22.04.2022r. - ostateczny termin wystawienia ocen końcowych uczniom klas III  
29.04.2022r. - zakończenie roku szkolnego klas III  
MAJ  
4.05.2022r. - początek pisemnych egzaminów maturalnych  
19.05.2022r. - zebranie rodziców – dzień otwarty  
CZERWIEC  
10.06.2022r. - ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych z  
przedmiotów i przewidywanych ocenach zachowania i powiadomienie  
rodziców o wystawionych ocenach  
do 13.06.2022r. - składanie podań o możliwość podwyższenia oceny 
przewidywanych  
14.06.2022r. - egzaminy weryfikacyjne  
15.06.2022r. - ostateczny termin wystawienia ocen rocznych  
23.06.2022r. - Licealia  
24.06.2022r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022  
 
 

Ad. 7. WYTYCZNE MEIN, MZ I GIS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 

PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.  
 Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna 
organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 
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Wytyczne M E i N, MZ i GIS  

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
 – tryb pełny stacjonarny 
 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:  

+ Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów 
w określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 
dystansu.  

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 
wolne od zajęć. 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 
rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez 
zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej 
i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią się m.in. 
zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań 
wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej.  

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów 
ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające 
kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić 
w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych 
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dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem 
podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 
innych lokalnych uwarunkowań. 

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość 
o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością  
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań. 

Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy 
najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość 
zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją 
bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów. 

 

Organizacja zajęć  
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 
rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy 
umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. 
Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce 
wodą z mydłem. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 
szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 
postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 
gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 
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7. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół 
ponadpodstawowych.  

8. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz 
(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do 
zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób 
(min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca 
się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych. 

9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

10. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla 
szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych 
termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym 
użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru 
temperatury. 

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), 
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

12. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie 
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 
wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę 
możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być wyznaczone dla poszczególnych klas w 
sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego. 

13. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) 
dla danej klasy, uwzgledniający m.in.: 

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

 korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

 korzystanie ze stołówki szkolnej, 

 zajęcia na boisku. 

14. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, 
a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć 
stacjonarnych w innych klasach.  

15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 
 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się 
przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 
nauczyciela, 

 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 
uczniów, 
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 w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych 
lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

16. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

18. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i 
placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować. 

19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada 
szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

20. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z 
użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali 
gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub 
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego 
użyciu przez daną klasę.  

21. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

22. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

23. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

25. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot 
przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych 
ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących 
poszczególnych branż. 

26. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

27. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne 
pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do 
szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu 
dzieci z różnych klas. 
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28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie 
są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych 
należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 
Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie 
dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz 
po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem 
lub dezynfekcji.  

29. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni 
wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).  

30. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w 
szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich 
zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub 
w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 
przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i 
dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal. 

31. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej 
pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 
materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

32. Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką 
szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz 
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

33. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze 
świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w 
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i 
Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy 
i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów. 

34. Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki 
stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość 
obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona konieczna. Na stronie 
internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-
poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia – są 
zamieszczone zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w 
warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty 
stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i 
pacjentów.  

35. Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich 
użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną sytuację 
epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę 
wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych 
źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.  

Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody 
wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS 
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https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka--
udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty  

36. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego 
regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem: 
 specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w 

formie zdalnej, 

 zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, 

 aktualnych przepisów prawa. 

37. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w 
szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami 
prawnymi, np.: 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 
obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja 
pomieszczeń  
i powierzchni 
1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w 

sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.  

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą 
do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i 
nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić 
regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w 
pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po 
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne 
napełnianie dozowników z mydłem. 

4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników. 

5. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

6. W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne, zalecane jest 
przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego działania (koniecznie 
przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu technicznego i sanitarnego (m.in. 
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kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z zaleceniami producenta wymiana filtrów 
powietrza), a w trakcie użytkowania stały monitoring bezpieczeństwa systemu.  

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 

9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich 
czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

10. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym 
zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-
postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

11. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

12. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do 
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do 
szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń. 

 

Gastronomia 
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość 
stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 
ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi 
pracownikami szkoły pracownicy gastronomii powinni stosować maseczkę 
(rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą 
z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w 
czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z 
zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, 
chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od 
powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie 
blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  
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4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i 
higienicznego spożycia posiłku. 

5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, 
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i 
wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada 
zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce. 

8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 
Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych 
warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków. 
Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.  

9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru 
sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę. W stołówce 
należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego nalewania napojów. 
Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę 
stołówki.  

10. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w 
pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i 
sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być 
kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w 
danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej. 

11. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia 
zakażenia u pracowników  
1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z 

Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 
(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 
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4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować 
osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych. 

5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały 
dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania 
w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem. 

9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

Załączniki – instrukcje 

a) mycia rąk  

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 

b) dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 
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d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

e) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

f) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych  

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876 

 
 

Ad. 8   NFORMACJE , DOTYCZĄCE WARTOŚCI ZAWARTE W EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

POD KIERUNKIEM P. RENATY KACPERSKIEJ, PT.: „Działania wychowawcze szkoły: 

wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych” ORAZ 
ZEBRANE W WYNIKU OBSERWACJI PODCZAS ZAJEĆ, GODZIN WYCHOWAWCZYCH, 
ROZMÓW INDYWIDUALNYCH, ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH, ITP.  
 
1. Do najbardziej cennych wartości dla naszych uczniów należą:  

- szacunek, szczerość, sprawiedliwość, uczciwość.  

- na dalszych miejscach uplasowały się: patriotyzm, bogactwo, tradycja, piękno  

2. Natomiast postawy, jakich oczekuje się od uczniów w liceum a co za tym idzie wartości 
akcentowane to : 

- kultura osobista, 

- tolerancja i szacunek wobec innych  

- odpowiedzialność 

- uczciwość 

 - poszanowanie tradycji 

-  samodzielność  

3. Niemalże wszyscy ankietowani uczniowie twierdzą, że wyznawane przez nich wartości są 
zgodne z tymi, które propagowane są w szkolnej społeczności.   

4. Zdecydowana większość naszych uczniów zauważa, że dużą rolę szkoła przykłada 
do propagowania wartości kultury, tradycji i patriotyzmu.  

5. Szkoła kładzie duży nacisk na kształcenie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz uczy 
bycia odpowiedzialnym członkiem społeczności. Akcentuje też działania zapobiegania 
patologiom społecznym i przeciwdziałania agresji oraz propagujące zdrowy styl bycia. 
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Temat wartości poza w w ewaluacją poruszany był także podczas różnych zajęć 
(integracyjnych, profilaktycznych, godzin wychowawczych, konsultacji i rozmów 
indywidualnych, w ankietach):. 

WARTOŚCI CENIONE PRZEZ LICEALISTÓW I L O  IM. C. K. NORWIDA W WYSZKOWIE- 
reasumując informacje: 

 1.Wartości, dotyczące relacji z drugim człowiekiem:  

- zaufanie, szacunek, szczerość, akceptacja, tolerancja, koleżeństwo i przyjaźń, oparcie                 
w innych,   

- sprawiedliwość, uczciwość, odpowiedzialność 

- rodzina, miłość 

* tradycja, patriotyzm, kultura- na dalszych miejscach 

2. Zdrowie i  bezpieczeństwo, w tym psychiczno- emocjonalne 

 3. Wykształcenie i rozwój- studia, praca , samodzielność 

4. Wiara 

RODZICE LICEALISTÓW CENIĄ NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI :    

• Nauka, wykształcenie, rozwój  

• Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci  

• Odpowiedzialność, pracowitość 

! Rodzice akcentowali umiejętność podejmowania przez nich mądrych wyborów: wybór 
koleżanek, kolegów oraz unikanie  zagrożeń, w tym substancjami psychoaktywnymi czy 
wynikającymi z poruszania się w przestrzeni cyfrowej, z kierowania samochodem czy 
powrotem z różnych spotkań  

 

 

II. MODYFIKACJA STAŁYCH ELEMENTÓW PROGRAMU- DODANIE 

NOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021-22: 

I. Podstawa prawna: 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 
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 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 

 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 
852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 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. z 
2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny 
stacjonarny – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących 
pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

 Statut  I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie . 

Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 
Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – 
sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 
nauczycieli w okresie 04.2020-01.2021) 

 

II. DO MISJI SZKOŁY: 
W roku szkolnym 2021/2022 charakter priorytetowy ma także profilaktyka i działania pomocowe na 
rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest 
„osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a 
niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu 
Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 
wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”). 

 

III.DO SYLWETKI  ABSOLWENTA:  
1. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. 
COVID-19). 

2. Zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią 
COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej 
i reżimu sanitarnego). 

a). Do sfery fizycznej:  podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym także w zakresie 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. także doskonaleniu umiejętności 
wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia 
COVID-19),. 
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b). Do sfery społecznej: także doskonalenie umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie 
postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19); 

rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu 
społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

 

IV. Szczegółowe cele wychowawczo- profilaktyczne do realizacji w roku 
szkolnym 2021-22 
Szczegółowe cele do pracy w danym roku szkolnym wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szkole, w 
tym ewaluacji dotychczasowego programu wychowawczo-profilaktycznego, z uwzględnieniem 
wytycznych M E i N, MZ, GIS w zakresie ochrony zdrowia, w tym zdrowia  psychicznego uczniów. 
Odniesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów w 
poszczególnych obszarach.: 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rodzice zostają zapoznani z wynikami ewaluacji szkolnego programu wychowawczo- 
profilaktycznego( wnioski i rekomendacje)z akcentem na wybrzmiałą większą potrzebę rozmowy 
dzieci  z rodzicami na temat ich funkcjonowania psychiczno- emocjonalnego i poważne 
potraktowanie. Uczniowie znają szkolny program i klasowe plany wychowawczo- profilaktyczne. 

2. Uczniowie( rodzice) wymagający wsparcia uzyskują pomoc w odpowiedniej formie- szybka 
diagnoza, indywidualizacja działań, ścisła współpraca: uczeń- rodzic- wychowawca- pedagog                         
( psycholog PPP). 

3. Wychowawcy podejmują szybko i konsekwentnie działania, służące  poprawie frekwencji uczniów 
na zajęciach lekcyjnych. Stosują ich stopniowanie zgodnie z  ustalonymi wcześniej procedurami – 
realizacja obowiązku nauki( szkolny program wychowawczo- profilaktyczny: procedury 
bezpieczeństwa- str. 49). 

4. Akcentowane są w działaniach nauczycieli wzmocnienia pozytywne, w tym rozpoznawanie oraz 
pomoc w rozwijaniu zdolności  i zainteresowań uczniów. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych i realizacja innych tego typu 
form w klasach I- organizacja wycieczek szkolnych. 

2. Reintegracja w klasach wyższych. Zrealizowanie różnych form  w tym zakresie. 

3. Praca wychowawcza nad  pokonywaniem trudności w sferze społecznej związanych z komunikacją, 
izolowaniem się niektórych uczniów, nadmiernym spędzaniem czasu„ w sieci”,  lękiem przed 
wyrażeniem własnego zdania na forum; trenowanie zachowań społecznych. 

4. Kształtowanie postaw prospołecznych, w tym pomocy koleżeńskiej w nauce i działań w zakresie 
wolontariatu.  

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Uczniowie znają reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19- wytyczne MZ, M E i N, 
GI S na rok szkolny 2021/22 i ich przestrzegają. 

2. Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem, odpornością 
organizmu- sen, odżywianie, ruch, minimalizowanie czasu spędzanego „w sieci”, zachowanie 
właściwego rytmu dnia, gospodarowanie sobą w czasie. 
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3. Licealiści znają przyczyny i negatywne skutki sięgania po substancje psychoaktywne, w tym 
konsekwencje prawne , zagrożenia „w sieci” oraz sposoby wsparcia psychiczno- emocjonalnego. 
Rodzice są zapoznani z czynnikami chroniącymi ich dzieci przed podejmowaniem zachowań 
ryzykownych w tym zakresie i czynnikami sprzyjającymi tym zachowaniom. Korzystają z 
profilaktycznych spotkań dla rodziców prowadzonych przez specjalistów w szkole, poruszających te 
tematy, uczniowie także( m. in. programy profilaktyczne). 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Uczniowie znają zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej 
epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji 
społecznej. 

2. Licealiści i ich rodzice znają osoby i miejsca, służące wsparciu w sferze psychiczno- emocjonalnej. 
Uzyskują pomoc ze strony szkoły w zakresie pokonywania różnych trudności. 

3. Uczniowie ( poza poradnictwem indywidualnym)uczestniczą w warsztatach psychoedukacyjnych z 
terapeutą, dotyczących radzenia sobie z negatywnymi emocjami, w tym z lękiem, stresem, wyrażania 
uczuć, komunikacji, współpracy, poczucia własnej wartości, poziomu  samooceny, zachowań i postaw 
asertywnych, w tym asertywnego stawiania granic innym ludziom i asertywnej odmowy……itp.- 
temat dostosowany do potrzeb każdej klasy. Rodzice ( poza poradnictwem indywidualnym)mogą 
korzystać z ubiegłorocznego warsztatu zaleconego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty(link 
przesłany wszystkim wychowawcom i rodzicom): „ Jak wspierać dzieci w trudnościach, emocjach po 
doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną?” Były tam konkretne wskazówki: jak 
rozmawiać, słuchać, dawać przestrzeń do rozmowy- do wykorzystania  w zakresie różnych 
problemów. 

4. W szkole są podejmowane działania, służące kształtowaniu  pozytywnego obrazu własnej osoby 
poprzez , np. poznawanie swoich predyspozycji edukacyjno-zawodowych- zdolności, zainteresowań, 
uzdolnień, mocnych stron, ambicji , pasji oraz możliwość ich prezentacji. 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO   

1. Nawiązywanie do wartości istotnych w życiu podczas różnych form zajęć wychowawczo- 
profilaktycznych z uczniami - zarówno tych, dotyczących relacji bliskości z drugim 
człowiekiem(szacunek, zaufanie, godność, przyjaźń, miłość, rodzina), jak i innych- dobro: zdrowie, 
prawda, praca, uczciwość, gospodarowanie sobą w czasie, bezpośrednia rozmowa z drugim 
człowiekiem, zaangażowanie społeczne, ekologia, poczucie tożsamości narodowej i przywiązanie do 
historii oraz tradycji Polski, patriotyzm…..(zapoznanie z wynikami diagnozy w liceum w tym zakresie: 
wartości najbardziej cenione przez licealistów i ich rodziców). 

2.  Budowanie u licealistów postawy otwartości na kulturę innych narodów Europy, 
świata oraz dążenia do budowania własnego światopoglądu, szczęścia osobistego i 
nadania sensu swojemu życiu. Uwrażliwianie na pamięć historyczną oraz przejawy 
sztuki. 
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V. Proponowane formy dla poszczególnych poziomów klas: ( uwzględniają 
wszystkie propozycje: z Gminy, pedagoga, doradztwo zawodowe, programy profilaktyczne 
realizowane przez koleżanki na biologii, itp.) 

Kl I 

1. Zajęcia integracyjne z pedagogiem szkolnym:  „Poznanie i adaptacja”  

2. Program profilaktyczny ”NOE”   ( w ramach Wyszkowskich Dni Profilaktyki)     planujemy na XI 

3. „ Wybierz życie,  pierwszy krok”- profilaktyka  antynowotworowa-  n-le biologii 

4. Program antynikotynowy( materiały u wicedyrektora szkoły) 

5. Spotkania z policją: „ Zagrożenia i odpowiedzialność prawna nieletnich z akcentem na negatywne 
skutki niewłaściwego korzystania z Internetu, nierealizowania obowiązku nauki”.( ew. projekcja filmu, 
np. „W sieci”) 

6. Wycieczki po Wyszkowie- p. J. Kosiński 

7. Techniki pomocne w uczeniu się- ( 2 godz. zajęcia warsztatowe z pedagogiem- wg możliwości 
czasowych; albo zajęcia z wychowawcą) 

8. (można dodać do  sfery intelektualnej):   

Wsparcie w poznawaniu swoich predyspozycji zawodowych:  

a).  dyskusja na godzinie wychowawczej w nawiązaniu do zagadnień realizowanych na doradztwie 
zawodowym: „Wybór klasy a wiedza, umiejętności, zdolności, zainteresowania; możliwe 
zawody…..” 

b). spotkania z absolwentami liceum: „Moja droga po indeks, do zawodu” 

Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców:” Trudności wieku dojrzewania-relacja rodzic- dziecko, w 
tym stawianie granic, zagrożenia on- line”.                          Prawdopodobnie w marcu 

Kl II 

1. Program profilaktyczny „Trzeźwa  jazda”( także w wersji on-line w przypadku nauczania zdalnego) 
lub można zamienić na warsztaty psychoedukacyjne,  dotyczące zagadnień potrzebnych danej klasie, 
np. dotyczące radzenia sobie z lękiem, negatywnymi  emocjami, komunikacji, asertywnych zachowań i 
postaw…..lub inne tematy z obszaru zdrowia psychicznego 

2.  Program profilaktyczny  „Zdrowe piersi są ok.”- nauczyciele biologii 

3. Program profilaktyczny  „Znamię, znam je” - nauczyciele biologii 

4. Spotkania z policją: „ Profilaktyka wypadków i wykroczeń drogowych oraz innych zagrożeń 
związanych z wchodzeniem w dorosłość( substancje psychoaktywne)- konsekwencje prawne, w tym  
umieszczania w Internecie różnych informacji, nierealizowania obowiązku nauki( ew. projekcja filmu). 
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5. (można dodać do  sfery intelektualnej):   

Wsparcie w rozwoju edukacyjno- zawodowym:  

a). dyskusja na godzinie wychowawczej w nawiązaniu do zagadnień realizowanych na doradztwie 

zawodowym: „System  szkolnictwa wyższego w Polsce oraz inne możliwości kształcenia, 
rozwoju, zdobycia zawodu” 

b). spotkania z absolwentami liceum: „Moja droga po indeks, do zawodu” 

Wywiadówka  profilaktyczna dla rodziców:   „Profilaktyka szkód związanych z piciem alkoholu i 
używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież, zagrożenia związane z nadmiernym 
spędzaniem czasu „w sieci”. 

Klasy III- 11 klas 

1. Warsztaty psychoedukacyjne , dotyczące emocji, wyrażania uczuć, komunikacji, współpracy, 
radzenia sobie z negatywnymi emocjami, w tym z lękiem, stresem; niskie poczucie własnej wartości, 
poziom samooceny, zachowania i postawy asertywne, w tym asertywne stawianie granic innym 
ludziom i asertywna odmowa……itp.( co dana klasa potrzebuje, dla wszystkich 11-u klas: po 
gimnazjum i szkole podstawowej)) 

* Warsztaty psychoedukacyjne-  maturzyści mogą zamówić, np. temat:  Jak radzić sobie z lękiem, 
stresem, brakiem wiary w swoje możliwości przed egzaminem maturalnym? 

2. Znaczenie wpływu sposobu myślenia o sobie w kontekście egzaminu maturalnego na emocje a 
emocji na efektywność działań- (kl III po gimnazjum: spotkania z pedagogiem- było we IX) 

3. Strategie przygotowań do matury- warsztat z pedagogiem (kl III po gimnazjum) 

Wywiadówka  profilaktyczna dla rodziców:  „Jak rozmawiać z dorosłymi dziećmi o substancjach 
psychoaktywnych i uzależnieniach behawioralnych”?                                                                                                                                                             

Kl III po gimnazjum(można dodać do  sfery intelektualnej) 

1. Wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej:  

 a). spotkania z doradcą zawodowym, dotyczące wyboru studiów we IX 2021, reklama Wirtualnego 
Salonu Maturzystów; zachęcanie do  indywidualnego  badania predyspozycji edukacyjno- 
zawodowych uczniów 

b). udział uczniów w Wirtualnym  Salonie dla Maturzystów 17-23 IX- prezentacje uczelni, kierunków; 
korzystanie z kierunkowskazu zawodów po linii przedmiotów dodatkowych zdawanych na maturze, 
webinarów, konsultacji z doradcami zawodowymi, spotkań ze studentami, e-book: wirtualny 
informator wszystkich uczelni w Polsce z wymogami rekrutacyjnymi 

c). warsztaty z doradcą zawodowym:  „Planowanie dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej” 

d). spotkania z absolwentami liceum: „Moja droga po indeks, do zawodu” 

kl III po szkole podstawowej 
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(można dodać do  sfery intelektualnej):   

1. Wsparcie w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej:   

a). dyskusja na godzinie wychowawczej w nawiązaniu do zagadnień realizowanych na doradztwie 
zawodowym: „ Możliwości dalszego kształcenia, pracy w kraju i za granicą- wymagania rekrutacyjne” 

b). spotkania z absolwentami liceum: „Moja droga po indeks, do zawodu” 

VI. Wskazania dla wychowawców 

 1.W obszarze ZDROWIE wszyscy wychowawcy uwzględniają: 

1. Ochrona przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19). 

a). zapoznanie uczniów z wytycznymi  M E i N, MZ, GIS dla szkół ponadpodstawowych 
obowiązującymi  od   1 września 2021 r., dotyczącymi  Covid- 19 

b). zwracanie uwagi na przestrzeganie  zasad bezpieczeństwa w tym zakresie w szkole i poza szkołą            

( sfera społeczna: rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych 
zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19); kreowanie 
postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej – np. epidemia COVID-19); 

2. Poznanie zasad ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią 
COVID-19) oraz czynników chroniących przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji 
społecznej i reżimu sanitarnego.  

3. Postrzeganie sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. 
umiejętność zapobiegania bezradności,  będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej 
człowieka i jej negatywnych skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 
wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla  wychowania, profilaktyki i 
zdrowia psychicznego”)  

 

2. Ponadto, wszyscy wychowawcy powinni uwzględnić w obszarach: 
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:  
 

„Działania wzmacniające kondycję psychiczno- emocjonalną uczniów”: 

1. Wycieczki, i wszelkiego rodzaju formy integracji i reintegracji zespołów klasowych z akcentem na 
przebywanie na świeżym powietrzu: ( i dalej  wpisać tu  wszystko, co wychowawca z klasą realizuje, 
np. wycieczka integracyjna do Modlina, zajęcia integracyjne z pedagogiem…..). 

2. Dostosowanie wymagań w podstawie programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia, 
wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów  i niższej efektywności nauczania zdalnego- 
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organizacja zajęć wspomagających w wyrównaniu braków spowodowanych nauczaniem zdalnym, 
stopniowe wprowadzanie odpytywania, sprawdzianów. 

3. Wsparcie i pomoc w problemach emocjonalno- psychicznych: 

a). kontynuacja działań, które się sprawdziły: indywidualizacja, inicjowanie, stosowanie wzmocnień 
pozytywnych, zacieśnianie współpracy w zakresie indywidualnych problemów uczniów w gronie: 
uczeń- rodzice- wychowawca- pedagog( psycholodzy PPP i innych placówek, w tym Gminnego Punktu 
Konsultacyjnego), rozmowy: uczeń- wychowawca, uczeń- pedagog 

b). szczególna rola wychowawcy klasy( zwykłe rozmowy, okazywanie zainteresowania przeżyciami 
uczniów, wyłonienie tych w złej kondycji psychicznej), ale też wsparcie ze strony nauczycieli uczących 
w klasie- wczesne rozeznanie w problemach uczniów  w klasie 

c). objęcie wsparciem  psychicznym całej klasy a nie tylko uczniów ze zdiagnozowanymi problemami: 
zagadnienia zdrowia psychicznego 
*rozmowy, tematy na godz. wychowawczych, zajęcia, warsztaty psychoedukacyjne, programy, itp 

* Ponadto można wystąpić do PPP o realizację danego tematu przez psychologa PPP( taką 
otrzymaliśmy informację) 

d). poruszanie przy tematach profilaktycznych nie tylko tematu związanego z konkretnym 
zagrożeniem, używką, ale w równym stopniu zagadnień wsparcia emocjonalno- psychicznego, 
motywów, przyczyn, czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi a czynników im 
sprzyjających( można powołać się na nasze dane z diagnozy potrzeb, problemów- pkt 7: substancje 
psychoaktywne) 
e). rozmowy z uczniami na temat:  rola wszelkich zajęć reintegracyjnych, integrujących oraz 
profilaktycznych, chroniących zdrowie psychiczne uczniów z uwzględnieniem zasad reżimu 
sanitarnego ( zachowanie równowagi) 

f).  kl III po gimnazjum: indywidualne  badanie predyspozycji edukacyjno- zawodowych 
uczniów(doradca zawodowy- pedagog- wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, poziomu 
samooceny, ale też okazja do „przegadania problemów”)  

Wsparcie sfery emocjonalnej- zagadnienia  zdrowia psychicznego- przykłady tematów: 

* Uwzględnić to w planowaniu warsztatów psychoedukacyjnych ze specjalistą ( kl III)lub zaprosić  
psychologa PPP lub samemu poruszać pewne tematy. 

1. Dostarczanie wiedzy i ukierunkowanie w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami,  uczuciami  

Lekcje wychowawcze, w tym warsztaty psychoedukacyjne z terapeutą( klasy III) nt.: rozpoznawania 
uczuć i ich wyrażania, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami,  w tym z lękiem, 
stresem, asertywnych  zachowań i postaw , znaczenia dobrej komunikacji, współpracy- negocjacji 

2. Wspomaganie stabilizacji emocjonalnej ze zwróceniem uwagi na specyfikę okresu dorastania. 

Wpływ  zmian fizjologicznych, biochemicznych w organizmie na psychikę, emocje. Rozróżnienie 
wrażliwości i nadwrażliwości  oraz różnic w dojrzewaniu dziewcząt i chłopców, kształcenie 
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umiejętności panowania nad sobą. Informacje, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów 
emocjonalno- psychicznych. 

3. Rozwój psychofizyczny 

 

3. Kształtowanie sfery duchowej i moralnej- należy uwzględnić 

I. Wspieranie uczniów w budowaniu hierarchii wartości istotnych w życiu.  

1. Rozmowy na temat  najważniejszych  wartości i wyborów w oparciu o fakty z życia uczniów, lektury 
i filmy, sytuacje bieżące, lekcje przedmiotowe; podczas zajęć integracyjnych w klasach I, programów 
profilaktycznych czy spotkań, dotyczących problemów uczniów w gronie: uczeń- rodzic- wychowawca-
pedagog( wychowawcy, pedagog, nauczyciele, rodzice). 

  Dobro i jego elementy( wartości, np.: 
a). zdrowie jako wartość( procedury Covid- 19), w tym  w wymiarze psychiczno- emocjonalnym;  
problem nadmiernego spędzania czasu „w sieci”- skutki( problem z koncentracją, zaniedbywanie 
ważnych spraw, w tym nauki, niewyspanie,  rozdrażnienie, zagrożenie uzależnieniem- można powołać 
się na dane z ankiet- wcześniej wysłane wychowawcom)                                                                                           
b). prawda i uczciwość jako wartość 

Akcentowanie w działaniach wychowawczych ( konsekwencje)ściągania i posługiwania się efektami 
cudzej pracy. Przestrzeganie praw autorskich. Docenianie zachowań uczniów, którzy potrafią przyznać 
się do winy. 
c). praca jako wartość 

Dostrzeganie i podkreślanie wkładu pracy uczniów w wykonanie różnych zadań ( nie tylko związanych 
z przedmiotami  i  nauką), w tym na rzecz klasy, szkoły, innych osób, chwalenie.                                                      
d). czas i jego organizacja jako wartość 

e). rozmowa bezpośrednia z drugim człowiekiem jako wartość 

f). prawda 

g). zaangażowanie społeczne 

h). ekologia- , np. walka z wszędobylskim plastikiem, 

i). poczucie tożsamości narodowej i przywiązanie do historii oraz tradycji Polski, patriotyzm 

2. Dotrzymywanie umówionych terminów, punktualność, dążenie do poprawy efektywności pracy.   

3. Ćwiczenie wytrwałości, systematyczności i punktualności, systematyczne rozliczanie z powierzonych 
zadań, wdrażanie do samooceny i samowychowania przez ćwiczenie umiejętności wyciągania 
wniosków z popełnionych błędów i podejmowanie naprawy wyrządzonego zła wynikające z własnej 
refleksji uczniów 
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4. *Zapoznanie lub przypomnienie przez wychowawców programu wychowawczo- 
profilaktycznego 2/3 uczniów go nie zna- ewaluacja ub. r .szk. oraz informacji z zakresu pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych ; informacji o sposobach i 
miejscach uzyskania wsparcia w zakresie różnych problemów  

5. Należy zaakcentować Internet- konsekwencje zagrożeń, w tym  zjawisko 
fomo 

 * Wykorzystanie do realizacji w w  tematyki  materiałów z ub. r. szk.( pedagog, dobre praktyki po 
analizie pracy wychowawcze w VIII 2021) 

*W przypadku niskiej frekwencji zostały już opracowane wcześniej wskazówki pomocnicze( Aneks nr 
5). Istotne jest tu konsekwentne wdrażanie kolejnych form działań wychowawcy: rozmowy 
indywidualne z uczniem, rozmowy: U- R- W, potem(ew. też pedagog). W przypadku rodziców, którzy 
w ogóle się nie kontaktują- wysyłanie pisma przez szkołę zapraszającego na spotkanie. 

6. Warto wykorzystać na godzinach  wychowawczych podsumowanie- 
diagnozę z programu wychowawczo- profilaktycznego (przesłana także w 
formie prezentacji  w Power Point; szczegóły do niej - wnioski i rekomendacje 
w 8 obszarach  zostały także wysłane wychowawcom).  

 

                                                        

 


