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I PREAMBUŁA 

 

 Etap edukacyjny szkoły średniej to dla młodego człowieka okres wielu zmian, które 

zachodzą na różnych płaszczyznach jego życia. Dokonują się one nie tylko w sferze psyche i soma, 

ale również w sferze polis, co stawia adolescenta przed dużym wyzwaniem znalezienia swojego 

miejsca w nowej sytuacji. Okres adolescencji popycha młodego człowieka do odkrywania samego 

siebie i otaczającego go świata, dając wiele możliwości, ale również niosąc za sobą wiele zagrożeń.

  Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić 

się do pojawiania się zachowań z grupy zachowań ryzykownych. Z powodu wielości zachodzących 

w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego 

będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest 

wspieranie ich podczas tego okresu. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek 

zostaje zmuszony do szukania aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki  

do działania mogą okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane 

wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy  

o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach.  

Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.  jest zbiorem działań, które mają za zadanie 

wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest 

zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska w konkretnej sytuacji  

i grupie, jak też promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu  

w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować. 

 

 

II WSTĘP 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. stawia sobie za cel 

wspomaganie każdego ucznia w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości oraz  

w przygotowaniu go do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w dorosłym życiu. Tworzy warunki 

sprzyjające akceptowaniu każdego ucznia (również tego, który ma specyficzne potrzeby 

edukacyjne), ukazywania tkwiących w nim możliwości, mocnych stron osobowości, co zwiększa 

wiarę we własne siły, poczucie bezpieczeństwa oraz wzajemne zaufanie, będące podstawą 

aktywnego współdziałania uczniów, nauczycieli i rodziców, budowania życzliwej, przyjaznej 

atmosfery w zespołach klasowych tak, aby nikt w klasie nie pozostał poza grupą.  
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Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany w odpowiedzi na potrzeby 

rozwojowe uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp., 

potrzeby nauczycieli oraz rodziców tej placówki, uwzględniając przy tym środowisko lokalne. 

Swoim zakresem obejmuje zarówno oddziaływania wychowawcze, jak również profilaktyczne, 

skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Zawarte w nim zapisy są zgodne  

z obowiązującym Prawem Oświatowym oraz pozostałymi przepisami prawa.  

Zgodnie z zapisami Prawa Oświatowego za definicję wychowania należy uznać wspieranie dziecka 

w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

wzmacnianym i uzupełnianym przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Profilaktykę należy rozumieć jako proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie 

czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

 W tworzeniu, realizacji i ocenie programu wychowawczego szkoły mają swój udział 

rodzice. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. współpracuje  

z rodzicami w zakresie dydaktyki i wspiera ich w sferze wychowania. Angażując rodziców  

do różnych form współpracy, szkoła wyraża także gotowość pomocy w rozwiązywaniu trudnych 

sytuacji życiowych uczniów i ich rodzin. 

 

 

III WARTOŚCI WYBRANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 

 

Wartościami szczególnie istotnymi dla naszej społeczności szkolnej są otwartość, 

wrażliwość, uczciwość, honor, godność własna i szacunek dla godności innych oraz odpowiedzialność 

za siebie i innych. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. – jako 

szkoła stowarzyszona UNESCO – w procesie nauczania i wychowania zwraca szczególną uwagę na 

przestrzeganie praw człowieka zapisanych w Deklaracji Praw Człowieka, tj. rozumienie praw 

własnych, respektowanie praw innych ludzi, czego rozwój szkoła wspiera poprzez edukację 

prawną, edukację obywatelską i samorządową oraz kształtowanie samorządności klasowej  

i szkolnej. Zwraca również uwagę na potrzebę ochrony środowiska, przekazując swoim uczniom 

wiedzę na temat edukacji ekologicznej oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego. Rozwija 

tożsamość kulturową w obrębie rodziny, małej ojczyzny, kraju oraz przynależności do kultury 

śródziemnomorskiej. Przyczynia się do rozwoju poszanowania różnorodności i mniejszości, 

rozpowszechniając wiedzę na temat mniejszości narodowych, religijnych społecznych, co wpływa 

na kształtowanie postawy tolerancji. 
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IV DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW W ŚRODOWISKU SZKOLNYM  

CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia wnioski z diagnoz potrzeb 

wychowawczych i środowiskowych społeczności lokalnej, przeprowadzonych w środowisku 

uczniów, nauczycieli oraz rodziców. W diagnozie potrzeb i problemów w środowisku szkolnym 

uwzględniono również dane z obserwacji, konsultacje z nauczycielami oraz wychowawcami, 

analizę potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców, które wynikały z problemów, z jakimi w/w 

zgłaszali się do gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego.  

 

Diagnoza szkolna 2021 

 

Uczniowie 

Czynniki chroniące: 

Wyniki przeprowadzonego wśród uczniów badania ankietowego wskazują, że w znakomitej 

większości (42,5% „zdecydowanie tak”, 38% „raczej tak”) atmosfera panująca w domu sprawia, że 

uczniowie maja poczucie wsparcia ze strony najbliższych. Jedynie 9% uczniów zaprzeczyło, by 

mieli oparcie w rodzinie.  

 

Kolejnym czynnikiem chroniącym są wartości, którymi kieruje się nasza młodzież:  

- zdrowie (21,3%), 

- szczęście rodziny (20,7%), 

- przyjaźń (19,6%), 

- spokój (8,9%), 

- sukces (8,9%), 

- dobrobyt (6,4%), 

- uczciwe życie (3,7%), 

- kariera (3,5%), 

- nauka (3,4%), 

- duchowość (2,2%). 

 

 Wyniki badania ankietowego wskazują na to, że najwyższą wartością dla uczniów jest 

zdrowie, które zazwyczaj nie zdobywa pierwszego miejsca wśród młodzieży. Może być to owoc 

pandemii i zwiększonej świadomości zagrożeń. Warto zwrócić uwagę na wysoką, czwartą pozycję 
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wartości „spokój”. Wybrał ją prawie co dziesiąty uczeń. Może to być oznaką zmęczenia młodzieży 

ciągłymi trudnościami, zamieszaniem z sytuacją pandemiczną i sporami, których jest wiele w 

przestrzeni publicznej. Z drugiej strony można założyć, że nasi uczniowie utożsamiają spokój z 

poczuciem bezpieczeństwa, którego może im brakować.  

 

Ankietowani mieli możliwość wskazania innych, nie wymienionych przez autorów wartości, 

które ich zdaniem  powinny być szczególnie pielęgnowane przez szkołę. Poniżej znajdują się 

pogrupowane wskazania: 

- nauka i motywacja do nauki (59 osób), 

- przyjaźń/dobre relacje z innymi (54 osoby), 

- spokój/bezpieczeństwo (36 osób), 

- zdrowie/zdrowie psychiczne (28 osób), 

- tolerancja/empatia/akceptacja (28 osób), 

- kariera/samorealizacja (25 osób), 

- szacunek/równość (24 osoby), 

- uczciwe życie (23 osoby), 

- sukces (22 osoby), 

- współpraca/integracja/relacje międzyludzkie/ wsparcie (22 osoby), 

- patriotyzm (16 osób), 

- szczęście (8 osób), 

- indywidualizm/asertywność/niezależność (5 osób), 

- wolność słowa/wolność wyboru (3 osoby) 

- duchowość (2 osoby) 

- odpowiedzialność/rodzina/poczucie własnej wartości/miłość/katastrofa klimatyczna (po 1 osobie). 

 

 Za interesujący można uznać fakt, że najwięcej wskazań otrzymała wartość „nauka”, którą 

jako  ważną wskazało tylko 3,4% uczniów w części zamkniętej ankiety. Można wnioskować, że dla 

uczniów najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie. Możliwe też, że wynik został 

zniekształcony przez ankietowanych pierwszoklasistów, którzy może jeszcze nie doświadczyli, że  

I LO może wspierać ich i pielęgnować wartości nie tylko związane bezpośrednio z dydaktyką.  

  

Uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat tego jakie formy wsparcia  

ze strony szkoły są dla nich najważniejsze. Najbardziej pożądaną formą wsparcia są konsultacje  
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z psychologiem i pedagogiem (72,1 % respondentów), następnie kontakty z wychowawcą (34,9 %), 

oraz warsztaty ze specjalistami dla rodziców (15,8 %). Ponadto uczniowie wskazywali na potrzeby: 

 

- integracji, budowania więzi w grupie,  

- wsparcia emocjonalnego ze strony nauczycieli,  

- szacunku w stosunku do ucznia,  

- dostrzegania i rozwiązywania problemów,  

- warsztatów dla uczniów,  

- zainteresowania problemami młodzieży, prowadzenia lekcji wychowawczych o tej tematyce.  

 

 Zgodnie z wytycznymi MEN na rok szkolny 2021/2022 zbadano wśród uczniów percepcję 

poziomu świadomości ekologicznej. Większość uczniów uznała, że w szkole występuje wysoki / 

bardzo wysoki (48,8 %) poziom świadomości ekologicznej. 43,7 % określa go jako średni, jedynie 

7,6 % ocenia poziom świadomości ekologicznej jako niski.  

  

Młodzież zaproponowała również możliwości rozwoju świadomości ekologicznej w szkole 

w formie: 

- praktycznych warsztatów,  

- cyklicznych wydarzeń - np. sprzątanie okolicy (co ma miejsce rokrocznie w ramach Rajdu  

  Pierwszaka), 

- wykładów ze specjalistami z dziedziny ekologii,  

- inicjatyw uczniowskich.    

 

Czynniki ryzyka 

Przeprowadzona wśród uczniów ankieta pozwoliła na wyodrębnienie niżej przedstawionych 

czynników ryzyka. Uczniowie określili, że izolacja związana z pandemią miała negatywny lub 

raczej negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne (54,7 % respondentów). Uczniowie oceniający 

pozytywnie wpływ izolacji na ich zdrowie psychiczne stanowią 22,5 % ankietowanych. 22,8 % 

wskazało, że taka sytuacja nie miała wpływu. 

   

Uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat swoich potrzeb – wskazywali 

obszary, w których oczekiwaliby większego wsparcia od rodziców. Najczęstsze oczekiwane formy 

wsparcia to: 

- wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, 
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- większe zaufanie, 

- zrozumienie dla ich problemów, 

- akceptacja ucznia i jego przyjaciół, 

- wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, głównie szkolnym, 

- szanowanie odmiennych poglądów, 

- pomoc w nauce, 

- wsparcie finansowe. 

 

W dwóch przypadkach uczniowie zgłosili potrzebę zainteresowania ze strony rodziny 

sprawami dziecka oraz wsparcia w ujawnieniu orientacji seksualnej. 

 
 Ankietowanie uczniowie mieli również możliwość wskazania swoich potrzeb w związku  

z nauczaniem zdalnym. Najczęściej wskazywano na: 

 

- potrzebę wyrozumiałości dla problemów na które uczniowie nie mają wpływu (np. techniczne)  

- potrzebę bliskiego kontaktu z nauczycielami,  

- potrzebę wparcia emocjonalnego, empatii,  

- zmniejszenia ilości form sprawdzania wiedzy, mniej zadań domowych,  

- ograniczenia czasu przed komputerem, 

- ujednolicenia systemu sprawdzania wiedzy, 

- większego zaufania. 

 
Ankietowani uczniowie zostali zapytani o to, jakiego wsparcia oczekiwaliby ze strony szkoły w 

czasie edukacji stacjonarnej. Najczęściej udzielane odpowiedzi to: 

- Wyrozumiałość, zrozumienie ze strony nauczycieli 

- Zmniejszenie ilości form sprawdzania wiedzy 

- Zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania 

- Dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury 

- Zmniejszenie ilości zadań domowych 

- Zaangażowanie ze strony nauczycieli 

- Integracji  

- Zmniejszenia wymagań z przedmiotów niematuralnych 

- Wsparcia   
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Rodzice 
 
 Podobnie jak w przypadku uczniów zostali zapytani, czy ich dzieci odczuwają wsparcie ze 

strony rodziny. Pozytywne odpowiedzi stanowią 98,4% („zdecydowanie tak” - 68,6%, „raczej tak” 

– 29,8%). Jest to wynik o 17,9% wyższy niż odpowiedzi uczniów na to samo pytanie. Przyczyną 

tego może być niechęć do przyznania przez rodziców, że atmosfera w domu nie należy do 

wspierających lub brak umiejętności dostrzegania i doceniania wysiłków i działań rodziców przez 

uczniów.  

 W ankiecie rodzice mieli możliwość określenia jakiego rodzaju wsparcia udzielają swoim 

dzieciom. Wyniki wskazują, że najważniejszymi formami wsparcia przez nich dzieci są rozmowy, 

okazywanie zaufania, wspólne spędzanie czasu, stały kontakt, stabilizacja finansowa, 

wyrozumiałość i bliskość. Wśród odpowiedzi rodziców nie było ani jednej, która mogłaby 

wzbudzić zaniepokojenie np. przez kontestację sensu wsparcia dzieci czy poprzez brak szacunku do 

wyborów dziecka. 

 

Udzielone odpowiedzi są spójne z najważniejszymi wartościami wskazanymi przez 

rodziców naszych uczniów. Najczęstsze wybory to: 

- szczęście rodziny (88,5%), 

- zdrowie (86,5%), 

- uczciwe życie (44%), 

- przyjaźń (29,8%), 

- spokój (21,5%), 

- uczciwe życie (11,6%), 

- nauka (10,6%) 

- duchowość (8,4%), 

 

W kolejnym pytaniu rodzice mogli wskazać wartości, które powinny być szczególnie 

pielęgnowane przez szkołę. W nawiasach znajduje się ilość wskazań na 191 ankietowanych, 

pogrupowane według podobieństwa: 

- przyjaźń (57 osób), 

- nauka (52 osoby), 

- uczciwe życie (38 osób), 

- tolerancja/empatia (34 osoby), 

- szacunek/akceptacja/otwartość/równość (28 osoby), 

- patriotyzm (22 osoby), 
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- rozbudzanie motywacji/rozwój osobisty/kreatywność/samodzielne myślenie/poczucie 

własnej wartości (20 osób), 

- relacje międzyludzkie/współpraca/praca w grupie/pomoc innym (18 osób), 

- drowie, również psychiczne (14 osób), 

- odpowiedzialność (7 osób); 

- spokój (6 osób), 

- sukces (5 osób). 

 

Jedna osoba napisała, że należy pielęgnować „zachowanie odrobiny konserwatyzmu w 

zaskakująco otwartym świecie”. 

 

 Według rodziców izolacja związana z pandemią COVID-19 w znacznym stopniu (70 %) 

negatywnie lub raczej negatywnie wpłynęła na ich dzieci, co w porównaniu z odpowiedziami 

uczniów wskazuje na przeszacowanie.  

 

Wypełniający ankiety rodzice wskazali także potrzeby związane z edukacją stacjonarną. Po 

analizie poniższych trafień widać tu dużą potrzebę adaptacji uczniów w środowisku szkolnym i 

zacieśnienie współpracy między szkołą a rodzinami. Oto wspomniane wskazania:    

- zrozumienia, 

- integracji i socjalizacji uczniów,  

- mniej form sprawdzania wiedzy, nie odpytywanie bez zapowiedzi,  

- zwiększonych kontaktów rodzic-nauczyciel,  

- większej ilości rozmów,  

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem.  

 
W sytuacji edukacji zdalnej wskazane przez rodziców potrzeby skupiają się przede 

wszystkim na jakości przekazywania wiedzy i higieny związanej z odpoczynkiem. Te ważne 

zdaniem rodziców potrzeby to:   

 

- luźniejsza i bardziej atrakcyjne formy lekcji – postawienie na atmosferę,  

- normalne zajęcia – nieskrócone,   

- nieprzeciążanie młodzieży zbędnymi i nadmiernymi zadaniami – mniej prac domowych,  

- Wymuszenie zaangażowania w pozalekcyjne zadania domowe oraz egzekwowanie ich  

   wykonania,  
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- odpuszczenie młodzieży w czasie edukacji zdalnej, bo jest im trudno,  

- weryfikacji wiedzy. 

  
Oceniając świadomość ekologiczną w szkole, rodzice przez swoje wybory znaleźli się 

blisko wskazań uczniów (uczniowie wyskoki/bardzo wysoki poziom wykazali w 48,8 %), 

w przypadku rodziców wysoki/bardzo wysoki poziom świadomości ekologicznej zanotowano 

na poziomie 56,5%. 4,8% respondentów uważa, ze w/w świadomość jest niska lub bardzo niska. 

Średni poziom zaznaczyło 38,8 % ankietowanych. 

Ankietowani rodzice wypowiedzieli się także w zakresie przedsięwzięć jakie szkoła może 

wdrożyć, by przedmiotowa świadomość ekologiczna mogła się rozwijać. Te pomysły to: 

- edukacja ekologiczna, 

- regularne akcje, konkursy i działania,  

- stosowanie języka korzyści i wplatanie treści ekologicznych w zajęcia,  

- spotkania i pogadanki. 

 

Nauczyciele 

Nauczyciele także odpowiedzieli na pytanie o najważniejsze dla nich wartości. 

Najpopularniejszymi odpowiedziami były: 

- zdrowie (85,7%), 

- szczęście rodziny (76,2%), 

- przyjaźń (52,4%), 

- uczciwe życie (42,9%), 

- duchowość (14,3%), 

- spokój (14,3%). 

 

Żaden z nauczycieli nie wybrał „nauki” jako najważniejszej wartości. Dodatkowymi 

wartościami wskazanymi przez nauczycieli były współpraca, wolność, prawda, odpowiedzialność  

i szacunek. Kadra pedagogiczna uważa, że następujące wartości powinny być szczególnie 

pielęgnowane przez szkołę: 

- uczciwość (11 osób), 

- przyjaźń (9 osób), 

- koleżeństwo/życzliwość (5 osób), 

- duchowość (3 osoby), 

- zdrowie (2 osoby), 
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- odpowiedzialność (2 osoby), 

- altruizm (2 osoby), 

- szacunek do drugiego człowieka/sprawiedliwość/prawda/wolność/nauka/solidarność/współpraca 

(po 1 osobie). 

 

Nauczycieli zapytano także o wpływ izolacji wywołanej pandemią na ich kondycję 

psychofizyczną. W przeciwieństwie do odpowiedzi uczniów, żaden z nauczycieli nie doświadczył 

pozytywnego wpływu izolacji na kondycję psychofizyczną. 81% nauczycieli określiło ten wpływ 

jako negatywny lub raczej negatywny. Z powyższych danych można wywnioskować, że 

nauczyciele, mimo doświadczanych trudności, potrafili zapewnić  uczniom sprzyjające warunki 

w czasie edukacji zdalnej.  

 

Uzyskane niepokojące wyniki wskazują na to, że nauczycieli należy objąć dodatkowym 

wsparciem psychologicznym. Sami nauczyciele (61,9%) w odpowiedziach najczęściej wskazywali, 

że  oczekiwaliby od szkoły wsparcia w postaci konsultacji ze specjalistami. 

 

Pocieszającym wydaje się fakt, że aż 83,4 % nauczycieli zdecydowanie tak / raczej tak ma 

poczucie wsparcia dzięki atmosferze panującej w szkole. 5,6 % nie ma w tej spawie zdania,  

a 11,1 % respondentów nie ma takiego poczucia. 

 

Nauczyciele mieli również możliwość wypowiedzenia się w kontekście oczekiwań wsparcia 

ze strony szkoły. Te oczekiwania to:  

- zmniejszenie obciążenia dokumentacją,  

- lepszy przepływ informacji,  

- szkoleń wynikających z potrzeb szkoły.  

 
Jeżeli chodzi o oczekiwania nauczycieli związane z edukacją zdalną we wskazaniach 

pojawiły się konkretne propozycje odnoszące się najczęściej do poprawą jakości stanowisk pracy. 

Te propozycje to: 

 

- zakup sprzętu niezbędnego do pracy,  

- dofinansowanie do okularów i dopłat do Internetu,  

- szkoleń z zarządzania czasem,  
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- zracjonalizowania czasu trwania zdalnych lekcji,  

- szkoleń związanych z wykorzystywaniem technologii (classroom). 

 
Co do oczekiwań nauczycieli podczas pracy w szkole ważną rolę stanowi dobrostan kadry 

pedagogicznej. Dla nauczycieli ważne są: 

- konsultacje z psychologiem / pedagogiem (55,6 %), 

- udział w szkoleniach (38,9 %),  

- spotkania integracyjne,  

- pilna potrzeba zmiany postawy programowych i formuły matur.  

  

Kadra pedagogiczna oceniła także w badaniach świadomość ekologiczną społeczności 

szkolnej. Średni poziom zaznaczyło 57,9 % respondentów co może sugerować potrzebę poszerzenia 

oferty szkolnej w zakresie edukacji ekologicznej. Wysoki poziom zaznaczyło 36,8 % nauczycieli,  

a niski tylko 5,3 % badanych.  

 
W kwestii propozycji działań w szkole, które mogą wpłynąć na podniesienie poziomu 

świadomości ekologicznej w szkole, nauczyciele wskazali następujące przedsięwzięcia:  

 

- akcje społeczne i edukacyjne,   

- udział w projektach proekologicznych,  

- warsztaty,  

- lekcje wychowawcze,  

- spotkania z ekspertami.   

 
  

Wnioski:  

Czynniki ryzyka:  

- U 54,7 % uczniów izolacja związana z pandemią miała negatywny wpływ na zdrowie psychiczne  

- Najbardziej pożądaną formą wsparcia dla uczniów są konsultacje z psychologiem i pedagogiem  

   (72,1 % respondentów), następnie kontakty z wychowawcą (34,9 %), oraz warsztaty ze  

   specjalistami dla rodziców (15,8 %). 

 

Czynniki ochronne:  

- Znakomita większość uczniów (42,5% „zdecydowanie tak”, 38% „raczej tak”) twierdzi, że   

  atmosfera panująca w domu sprawia, że mają oni poczucie wsparcia ze strony najbliższych. 
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Wnioski i rekomendacje: 

 

Wyniki diagnozy szkolnej wskazują na to, że okres izolacji, spowodowanej pandemią w różnym 

stopniu wpłynął na kondycję psychofizyczną społeczności szkolnej. Najciężej zostali doświadczeni 

nauczyciele- żaden z respondentów nie dostrzega pozytywnego wpływu.  

 Ponad połowa uczniów również ocenia wpływ izolacji spowodowanej pandemią jako 

negatywny dla ich kondycji psychofizycznej. W programie wychowawczo-profilaktycznym należy 

uwzględnić potrzeby uczniów oraz nauczycieli związane z opieką psychologiczno-pedagogiczną, 

zwiększyć nacisk na budowanie i wzmacnianie relacji międzyludzkich. Istotne jest również 

rozwijanie świadomości dotyczącej higieny psychicznej, zdrowia psychicznego.  

 Należy również zadbać o rozwijanie motywacji wewnętrznej uczniów oraz o umożliwienie 

odkrywania i  rozwijania pasji, jak również organizowanie zajęć dodatkowych wyrównujących 

braki oraz przygotowujących do egzaminu maturalnego. 

 Istotnym zasobem w relacjach między rodzicami a dziećmi jest duży poziom wsparcia ze 

strony rodziców. Warto dodatkowo  umożliwić rodzicom poszerzanie wiedzy na temat komunikacji 

z nastolatkiem oraz wiedzy dotyczącej aspektów rozwojowych wieku adolescencji. W tym celu 

wskazane jest realizowanie zajęć warsztatowych, skierowanych do chętnych rodziców, przy 

wsparciu specjalistów z zewnątrz. 

  

Wnioski z ewaluacji szkolnej przeprowadzonej w roku szkolnym 2020/2021 
 

 Celem ewaluacji było sprawdzenie jaki wpływ miały sytuacje trudne (pandemia) na relacje 

społeczności szkolnej. 

 Zamknięcie szkół i wprowadzenie edukacji w formie zdalnej spowodowało, że cała 

społeczność szkolna z dnia na dzień została pozbawiona bezpośrednich relacji i zaczęła 

doświadczać społecznej izolacji. Utrzymywanie kontaktów mogło się odbywać tylko za 

pośrednictwem nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Zdalne nauczanie nie 

pozostało bez wpływu na kondycję psychiczną oraz fizyczną uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Wyniki badania ankietowego wyraźnie wskazują, że sytuacja trudna (pandemia), w jakiej 

znalazła się społeczność szkolna, wpłynęła na wszystkich w różny sposób. Są tacy, którzy sobie 

poradzili, a przynajmniej się starali, dla innych izolacja była doświadczeniem permanentnie 
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negatywnym. Społeczność szkolna udzielała sobie wsparcia na różnych płaszczyznach, jednak 

niektórzy nie korzystali z pomocy dostępnej w szkole, tylko poza nią. Był to okres bardzo trudny 

dla wszystkich, zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli.  

 Respondenci w ankiecie najczęściej sygnalizowali brak bezpośredniego kontaktu z 

rówieśnikami i nauczycielami, zbyt dużą ilość obowiązków oraz ograniczony czas na realizację 

swoich pasji. Nauczanie zdalne uwypukliło zalety i wady pracy w grupie. Wzajemna pomoc, 

okazywanie wsparcia i empatia zbudowały nowe więzi, jednak wycofanie się wielu osób i brak 

odnalezienia się w nowej sytuacji wpłynęły negatywnie na relacje w społeczności uczniowskiej.  

 Ważne jest, żeby przypomnieć uczniom, że przy kolejnym ewentualnym zamknięciu  

nauczyciele są otwarci na pomoc. Rodzice zaś powinni bardziej kontrolować swoje dzieci - czy z 

takiej pomocy korzystają i czy w ogóle są na lekcjach, a nie tylko się pojawiają i śpią. Warto 

wspomnieć o obowiązku posiadania sprawnej kamery i mikrofonu (co niestety nie zawsze było 

oczywiste dla uczniów).  

 Ocenianie i przeprowadzanie sprawdzania wiedzy powinny być naturalne i oczywiste dla 

nauczycieli i uczniów (np. żeby uczniowie nie siedzieli nad czasochłonnymi prezentacjami - tak jak 

to miało miejsce na niektórych przedmiotach, żeby nie było sprawdzianów na za krótki czas).  

Należy skierować większy nacisk na rozwijanie motywacji wewnętrznej uczniów.  

 Mimo niewielu plusów zdalnego nauczania, dla wszystkich zarówno edukacyjnie jak i 

rozwojowo zdecydowanie lepsze jest nauczanie stacjonarne. 

 Wnioski wynikające z ewaluacji pokrywają się z przeprowadzoną diagnozą szkolną. 

 

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 

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  

4. Przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.  



 

16 

 

5. 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.  

6. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w  

edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.  

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

środowisko naturalne.  

  

V AKTY PRAWNE 

 

Program wychowawczo profilaktyczny został sformułowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).  

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

783).  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 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 

2018 r., poz. 214). 

 

VI CEL OGÓLNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - 

PROFILAKTYCZNEGO 

 

 

1. Modelowanie postaw oczekiwanych od absolwenta szkoły: 
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• Wychowanie patriotyczne i obywatelskie poprzez udział w uroczystościach i imprezach 

związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi w skali kraju, regionu, miasta i szkoły. 

• Uwrażliwianie na ludzką krzywdę poprzez wolontariat, udział w akcjach charytatywnych 

oraz współpracę z odpowiednimi instytucjami i organizacjami. 

• Kształtowanie nawyków kulturalnych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, edukacja 

kulturalna. 

• Organizowanie imprez integrujących społeczność szkolną. 

• Promowanie szkoły. 

• Wyrabianie nawyków właściwego korzystania ze współczesnych technik komunikacji. 

• Upowszechnianie aktywności ruchowej i czynnych form wypoczynku.  

 

2. Realizacja zadań wynikających z przynależności szkoły do klubu szkół stowarzyszonych 

UNESCO: 

- Edukacja prawna. 

- Edukacja obywatelska i samorządowa. 

- Kształtowanie samorządności szkolnej. 

- Kształtowanie postawy tolerancji. 

- Eksponowanie wartości i roli rodziny w życiu człowieka. 

- Edukacja ekologiczna. 

 

3. Przygotowanie do wyboru drogi życiowej: 

-   Program integracyjny dla pierwszoklasistów; 

- Poszukiwanie atrakcyjnych i efektywnych form przygotowania do egzaminów     

    decydujących o dalszym kształceniu; 

-   Przygotowanie do wyboru kierunku dalszego kształcenia. 

 

       4. Współpraca z rodzicami 

- Konsultacje indywidualne, dni otwarte 

- Poradnictwo i prelekcje 

- Warsztaty 

- Opiniowanie i inicjowanie działań. 
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VII MISJA I WIZJA SZKOŁY 

 

1. Wizja szkoły 
 

- I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. to szkoła 

kultywująca własne tradycje, dbająca o nowoczesność w podejściu do kształcenia i dobrze 

wyposażona placówka edukacyjna; 

            -  Wiedza i umiejętności nabyte w I LO w Gorzowie Wlkp., pozwolą naszym absolwentom  

                kontynuować naukę i własny rozwój na wybranych przez nich wyższych uczelniach  

                i znalezienie swojego miejsca na rynku pracy; 

            -   Absolwent I LO to człowiek kierujący się w życiu zasadami moralnymi, wysoką kulturą  

                osobistą, szanujący poglądy innych ludzi oraz otwarty na ich potrzeby. 

 

       2. Misja szkoły 

            - Wyposażamy swoich uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia; 

            - Kreujemy twórcze i kreatywne podejście do życia i nauki;  

            - Dbamy o rozwój podstawowych kompetencji w procesie uczenia się, czyli: 

• porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, 

• kompetencji matematycznych i informatycznych, 

• umiejętność uczenia się i samorealizacji, 

• kompetencji społecznych, obywatelskich i patriotycznych, 

• przedsiębiorczości i inicjatywy; 

           -   Kształtujemy świadomość kulturalną, historyczną, wiedzy obywatelskiej  

                oraz patriotyczną, z uwzględnieniem „naszej małej ojczyzny”; 

           -    Kształtujemy samodzielność uczniów w działaniu, brania odpowiedzialności za własny  

                 rozwój i postępy w uczeniu się; 

           -    Oferujemy naszym uczniom rozwijanie aspiracji oraz zainteresowań; 

      - Pomagamy uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia się  

                i rozwoju; 

             - Stwarzamy uczniom i nauczycielom warunki do efektywnej współpracy; 



 

19 

 

             - Zapewniamy uczniom poczucie bezpieczeństwa; 

             - Pomagamy pokonywać napotykane trudności; 

             - Proponujemy oryginalną ofertę edukacyjną, która wspomaga wszechstronny rozwój na  

               miarę jego indywidualnych możliwości (tutoring, koła zainteresowań, zajęcia dla uczniów 

               zdolnych, zajęcia dla uczniów z trudnościami); 

             - Dostrzegamy potrzeby każdego ucznia uwzględniając jego zainteresowania i pasje,   

               zapewniając jednocześnie równość szans oraz sprawiedliwe, uwzględniające indywidualne 

               możliwości traktowanie; 

            - Wychowujemy w duchu tolerancji i szanowaniu różnorodności; 

            - Propagujemy ideę wolontariatu; 

            - Promujemy zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, świadomość ekologiczną, rywalizację  

              sportową; 

            - Aktywnie współpracujemy z rodzicami; 

            - Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym; 

            - Dbamy o wizerunek szkoły i promujemy ją w środowisku lokalnym oraz w lokalnych  

               mass mediach; 

      - Nauczyciele stosują nowoczesne i efektywne metody nauczania, prowadzą działania  

                innowacyjne sprzyjające rozwojowi uczniów i realizacji ich planów, 

            -  Kadra szkoły to zespół osób podnoszący na bieżąco własne kwalifikacje i kompetencje, 

        - Dążymy do wykształcenia międzykulturowych kompetencji u nauczycieli, aby potrafili  

        znaleźć się w wymagającej roli mediatora, doradcy, partnera i menadżera zasobów  

                ludzkich. 

 

 

VIII SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

 

Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnego, świadomego 

funkcjonowania w społeczeństwie, postawy otwartości, rozwijania swojego potencjału  

z poszanowaniem prawa, wartości, godności własnej i innych osób uwzględniając przy tym dobro 

środowiska naturalnego.  

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego: 

- potrafi rozpoznawać wartości, dokonywać ich wyboru i hierarchizacji, 

- jest wrażliwy na cierpienia i krzywdy, 

- jest odpowiedzialny za siebie i innych, 
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- jest patriotą, 

- jest otwarty na środowisko i świat, 

- rozwija w sobie dociekliwość poznawczą i wrażliwość estetyczną, 

- dba o zdrowie i sprawność fizyczną. 

  

 

IX TRADYCJE I CEREMONIAŁ 

 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. mają 

obowiązek poznania historii szkoły oraz osoby jej patrona, szanowania symboli towarzyszących 

szkole blisko 75lat. Mają obowiązek kontynuować dobre tradycje szkoły, wzbogacać ceremoniał  

i uroczystości szkolne. Do tych obowiązków należy podkreślanie uroczystym strojem świąt 

państwowych i szkolnych. Uczniowie mają prawo i zaszczyt reprezentować szkołę na zewnątrz  

w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych. Przywilejem wzorowego ucznia 

jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły. 

Do tradycji i ceremoniału szkolnego należą: 

1) Uroczyste ślubowanie uczniów klas I, 

2) Obchody świąt państwowych, 

3) Dni UNESCO, 

4) Dzień Patrona Szkoły, 

5) Uroczyste pożegnanie sztandaru przez uczniów klas III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X STRATEGIA WYCHOWAWCZO -PROFILATYCZNA SZKOŁY I PLACÓWKI 

Profilaktyka uniwersalna 

 

Kierunki działań 

wychowawczych  

Zadania Sposób realizacji Realizator Osiągnięcia 

Rozwój 

psychiczny 

i społeczny –  

odpowiedzialność 

i konstruktywne 

role społeczne 

Kształtowanie 

umiejętności 

intrapsychicznych   

i uczenie 

odpowiedzialności.  

Zachowania 

modelujące 

nauczycieli i 

rodziców, 

rekomendowane 

programy 

profilaktyki, 

specjaliści. 

 

Budowanie motywacji 

wewnętrznej z 

wykorzystaniem 

mocnych stron ucznia, 

zachęcanie do 

podejmowania 

wyzwań. 

 

Warsztaty dla 

rodziców – 

komunikacja w 

Wszyscy 

nauczyciele (w tym 

księża i 

nauczyciele 

wychowania do 

życia w rodzinie), 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

pielęgniarka 

szkolna, realizator 

programu 

rekomendowanego. 

Uczeń potrafi 

dokonać trafnej 

samooceny i 

rozpoznać swoje 

mocne i słabe 

strony.  

Rozpoznaje emocje 

i umie nad nimi 

zapanować.  

Uczeń zna swoje 

prawa i umie z nich 

korzystać, 

akceptując skutki 

swoich wyborów i 

działań. 
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rodzinie z 

uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych 

adolescenta. 

 

 

Edukacja uczniów 

dotycząca zmian 

rozwojowych w 

okresie adolescencji. 

Wzmacnianie 

komunikacji 

pomiędzy 

nauczycielem a 

uczniem. 

 

Warsztaty, wykłady, 

wydarzenia 

wzmacniające  

i rozwijające 

świadomość 

ekologiczną. 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania 

decyzji 

i rozwiązywania 

problemów. 

Zajęcia z 

wychowawcą  

i doradcą 

zawodowym.  

Praca w grupie. 

 

Higiena psychiczna 

(dbałość o potrzeby 

takie jak sen, 

odpoczynek, 

odpowiedni rytm 

Doradca 

zawodowy, 

wszyscy 

nauczyciele (w tym 

księża 

i nauczyciele 

wychowania do 

życia w rodzinie), 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

pielęgniarka 

Uczeń potrafi 

podejmować 

decyzje i rozumie 

konieczność 

ponoszenia za nie 

odpowiedzialności. 
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dnia). 

 

Rozpoznawanie 

i reagowanie na 

problemy uczniów. 

 

szkolna, realizator 

programu 

rekomendowanego. 

Rozwijanie więzi z 

grupą społeczną 

Praca w grupach.  

Wycieczki.  

Imprezy szkolne. W 

sytuacji zdalnego 

nauczania w formie 

dostosowanej do 

wymagań i obostrzeń 

sanitarnych 

wynikających z 

sytuacji epidemicznej. 

Organizowanie 

uroczystości i 

wydarzeń szkolnych 

w formie on-line 

 

 

 

 

 

Uczeń nie ma 

problemu  

z nawiązywaniem 

kontaktów 

społecznych, 

rozumie mowę ciała 

drugiej osoby. 

Bierze aktywny 

udział w życiu 

szkoły. Podejmuje 

wyzwania 

nawiązywania i 

utrzymywania 

kontaktu w formie 

niebezpośredniej, z 

użyciem 

technologii. 

Rozwój duchowy 

–  system 

wartości 

i poczucie sensu 

życia 

Uczenie 

odpowiedzialności, 

za siebie i innych. 

Kształtowanie w 

środowisku 

szkolnym norm i 

reguł sprzyjających 

zdrowemu życiu i 

rozwojowi oraz 

Zachowania 

modelujące 

nauczycieli, rodziców; 

rekomendowane 

programy 

profilaktyki, zajęcia 

wychowawcze, lekcje 

wdż, lekcje religii, 

spotkania z 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

realizator 

programu 

rekomendowanego, 

pielęgniarka, 

rodzice, ksiądz, 

Uczeń żyje według 

pozytywnych 

i akceptowanych 

społecznie wartości 

i realizuje założone 

cele. 
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eliminujących 

możliwość 

wystąpienia 

działań 

dysfunkcjonalnych. 

pielęgniarką i 

autorytetami. 

 

Działanie na rzecz 

szerszego 

udostępnienia kanonu 

edukacji klasycznej. 

Prowadzenie akcji 

oraz wydarzeń 

inspirujących uczniów 

do poszukiwania i 

rozwijania pasji  

 

autorytet. 

Rozwój fizyczny 

 

 

 

Dostarczanie 

wszystkim 

odbiorcom 

wiarygodnych 

informacji na temat 

warunków 

zdrowego życia  

i występujących 

zagrożeń. 

W okresie 

zdalnego nauczania 

zwiększenie 

nacisku na 

promowanie 

bezpiecznych i 

higienicznych 

warunków pracy 

przy komputerze. 

Promowanie 

odkrywania 

nowych form 

Zachowania 

modelujące 

nauczycieli, rodziców; 

rekomendowane 

programy 

profilaktyki, zajęcia 

wychowawcze, lekcje 

wdż, lekcje religii, 

spotkania 

z pielęgniarką. 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

realizator 

programu 

rekomendowanego, 

pielęgniarka, 

rodzice, ksiądz. 

 

Uczeń umie 

podejmować 

decyzje w kwestii 

zdrowego stylu 

życia.  

Aktywnie korzysta 

z zajęć sportowych 

oraz innych 

proponowanych 

form rozwoju 

fizycznego. 
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aktywności 

fizycznej z 

uwzględnieniem 

obostrzeń 

sanitarnych. 

Propagowanie 

wśród uczniów 

wiedzy na temat 

higieny 

psychicznej oraz 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

kryzysowych. 

Kształtowanie 

prozdrowotnych 

wzorców 

sprzyjających 

życiu i rozwojowi. 

Eliminowanie 

możliwości 

wystąpienia 

działań 

dysfunkcjonalnych. 

Zachowania 

modelujące 

nauczycieli, rodziców; 

rekomendowane 

programy 

profilaktyki, zajęcia 

wychowawcze, lekcje 

WDŻ, lekcje religii, 

spotkania 

z pielęgniarką. 

Uczeń zna techniki 

radzenia sobie ze 

stresem i potrafi 

złagodzić stan 

napięcia.  

Potrafi zachować 

się asertywnie. 

Wczesne 

rozpoznawanie 

zagrożeń, 

diagnozowanie 

dysfunkcji oraz 

budowanie  

sieci wsparcia i 

pomocy dla osób i 

grup wysokiego 

ryzyka. W czasie 

nauki zdalnej 

Rekomendowane 

programy 

profilaktyki, działania 

wczesnointerwencyjne 

ze strony nauczycieli 

oraz rodziców. 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

realizator 

programu 

rekomendowanego, 

pielęgniarka 

szkolna. 

 

 

Uczeń zna 

konsekwencje 

podejmowanych 

przez siebie 

decyzji. 

Nauczyciel potrafi 

rozpoznawać 

symptomy zagrożeń 

oraz odpowiednio 

reagować. 
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wzmożenie 

monitorowania 

stanu 

psychologicznego 

uczniów oraz 

natychmiastowe 

reagowanie na 

niepokojące 

sygnały.  

 

Profilaktyka selektywna 

 

Kierunki działań 

wychowawczych 

Zadania Sposób realizacji Realizator Osiągnięcia 

Rozwój fizyczny, 

psychiczny, 

społeczny i 

duchowy 

 

Dostarczenie 

rzetelnych 

informacji o 

uzależnieniach/ 

innych formach 

zachowań 

destrukcyjnych 

Wskazanie 

zagrożeń dla 

zdrowia i rozwoju. 

W sytuacji reżimu 

sanitarnego 

spowodowanego 

pandemią 

zwrócenie 

szczególnej uwagi 

na zagrożenia 

płynące z 

nadużywania 

Internetu oraz 

umiejętności 

Proste i 

rekomendowane 

programy 

profilaktyczne 

skierowane do 

uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

Rozwijanie empatii, 

troski o pozostałych 

członków grupy oraz 

wdzięczności. 

 

Integracja zespołów 

klasowych oraz 

społeczności szkolnej, 

budowanie klimatu 

sprzyjającego nauce 

oraz rozwojowi 

społecznemu. 

 

Stres i radzenie sobie 

Specjaliści przy 

współpracy 

z rodzicami, 

wychowawcami 

i nauczycielami. 

Uczeń zna wpływ 

środków 

psychoaktywnych 

na wszystkie sfery 

życia człowieka. 

Uczeń i rodzice 

oraz nauczyciele 

znają Kodeks 

Szkolny i 

konsekwencje 

związane z jego 

nieprzestrzeganiem 

oraz Ustawę o 

Zapobieganiu 

Narkomanii i jej 

konsekwencje. 
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filtrowania 

docierających 

treści. 

Ograniczenie 

dostępu do 

środków 

psychoaktywnych. 

 

 

 

z nim. 

Profilaktyka wskazująca 

 

 

Kierunki działań 

wychowawczych 

Zadania Sposób realizacji Realizator Osiągnięcia 

Rozwój fizyczny, 

psychiczny, 

społeczny i 

duchowy 

 

Udzielanie pomocy 

osobom z 

trudnościami, 

zaburzeniami.  

Wspieranie 

wysiłków osób, 

które zdecydowały 

się na korzystanie 

ze specjalistycznej 

pomocy. 

Propagowanie 

wśród społeczności 

szkolnej wiedzy na 

temat możliwości 

uzyskania 

specjalistycznej 

pomocy poza 

środowiskiem 

szkolnym. 

Działania 

terapeutyczne, 

podejmowanie 

interwencji 

informacyjno-

edukacyjnej 

Specjaliści przy 

współpracy 

z rodzicami, 

wychowawcami 

i nauczycielami. 

Uczeń posiada 

wiedzę na temat 

osób i instytucji 

zajmujących się 

profesjonalną 

terapią osób i 

całych rodzin i z 

niej korzysta. 



 

28 

 

 

 

 

XI PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA  

WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ 

 

Załącznikiem do Programu wychowawczo-profilaktycznego  I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp., jest dokument zawierający 24 procedury związane  

z rożnego rodzaju zagrożeniami, ze wskazaniem sposobów ich rozwiązania w sensie formalnym  

i logistycznym.   

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki i teren 

szkoły objęto nadzorem kamer CCTV. O wykorzystaniu zapisów z monitoringu decyduje dyrektor 

szkoły. 

    

XII EWALUACJA ORAZ UCHWALENIE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – 

PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

 

Program opracowany we współpracy z Radą Rodziców oraz nauczycielami I LO, obejmuje 

swymi działaniami uczniów klas I (po gimnazjum i po szkole podstawowej), II i III,  

by treści programowe zostały zrealizowane w ciągu cyklu edukacyjnego. Ewaluacja programu 

nastąpi na początku kolejnego roku szkolnego.   

 

 

 

XIII PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE 

 

Na podstawie powyższego programu w każdym roku szkolnym opracowywany jest 

szczegółowy plan wychowawczo-profilaktyczny, którego częściami składowymi są plany 

wychowawców uzgodnione z uczniami. Szczegółowy plan znajduje się w załączniku nr 2 do 

programu wychowawczo- profilaktycznego. 

  

 

Opracowali: 

Aleksandra Berezowska 
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Piotr Wiśniewski 

 

 

 

Załączniki: 

1. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń  

w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp.  

2. Plan  wychowawczo-profilaktyczny I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

na rok szkolny 2021/2021. 


