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PODSTAWY PRAWNE

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
 Konwencja o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ogłoszona 11 stycznia 2017 r.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249).
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych  i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875).
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
 Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55).
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109).
 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz .U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
 Statut XXVII Liceum Ogólnokształcącego im Tadeusza Czackiego.
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Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
opiera się na hierarchii  wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikającej z  przyjętej w szkole
koncepcji  pracy.  Treści  szkolnego  programu  wychowawczo-profilaktycznego  są  spójne  ze  statutem  szkoły  i  wewnątrzszkolnym  systemem
oceniania.  Istotą  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  szkoły  jest  współpraca  całej  społeczności  szkolnej  oparta  na  złożeniu,  że
wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności  musi  uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak
i priorytety edukacyjne państwa.  Rolą szkoły, oprócz jej funkcji  dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz
wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Przyjmujemy definicję wychowania jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w
sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z
zakresu profilaktyki problemów młodzieży. 

W roku 2010,   konstruując program Wspierania uczniów uzdolnionych sformułowano misję Szkoły i definicję ucznia zdolnego, 
przyjmując, że wszyscy uczniowie Szkoły, to uczniowie zdolni: 

„Od wielu lat nasza Szkoła znajduje się w czołówce warszawskich liceów. W praktyce oznacza to, iż w wyniku rekrutacji do Szkoły dostają się
uczniowie zdolni i bardzo zdolni. Naszym zadaniem jest pogłębienie i poszerzenie płaszczyzn ich zainteresowań, a także inspiracja do rozwoju
osobistego i złożenie nowej oferty kreatywnego działania. Uważamy, że oprócz ważnego i docenianego rozwoju intelektualnego należy kłaść
nacisk na rozwój artystyczny, ruchowy, społeczny i emocjonalny. Staramy się, aby nasze liceum było miejscem, gdzie w bezpiecznej i przyjaznej
atmosferze każdy uczeń będzie mógł budować pozytywne poczucie własnej wartości, kształtując umiejętności życiowe, sprzyjające realizowaniu
możliwości i osiąganiu sukcesów.” 
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Przyjęliśmy definicję uczniów uzdolnionych wg S. Marlanda.

Uczniowie  uzdolnieni  to  tacy,  „którzy  przejawiają  możliwości  zaawansowanych  dokonań  w dziedzinie  umysłowej,  twórczej,  artystycznej,  w
zakresie zdolności przywódczych czy w poszczególnych przedmiotach nauczania i którzy w celu pełnego rozwinięcia tych możliwości wymagają
usług lub zajęć niedostarczanych przez standardową szkołę .”

Definicja ta implikuje poszerzanie oferty niestandardowych działań wspierających rozwój naszych uczniów. Taka też jest idea programu, aby
odwołując się do dotychczasowych skutecznych doświadczeń, pracować nad nowymi, twórczymi rozwiązaniami, które zwiększą efektywność
uczenia się wielu uczniów. 

Misja  szkoły,  to  wychowanie,  którego  priorytetem  staje  się  wykształcenie  ucznia  samodzielnego,  poszukującego  i  otwartego  na  wiedzę,
aktywnego do udziału w życiu kulturalnym, społecznym, obywatelskim, zawodowym. 
Pragniemy,  aby  było  to  wychowanie  zmierzające  do  mądrego  towarzyszenia  uczniowi  na  drodze  jego  rozwoju  poprzez  stworzenie  mu
wartościowego środowiska wychowawczego.

 

Podstawy teoretyczne programu

Punktem  wyjścia  do  sformułowania  w  programie  wychowawczo  -  profilaktycznym  celów  i  sposobów  ich  realizacji  jest  przyjęcie
odpowiednich  podstaw  teoretycznych  rozumienia  projektowanego  procesu  wychowawczego  i  profilaktycznego.  Ważne  jest  uznanie
wychowawczej roli szkoły. Szkoła wychowuje ku wartościom, podejmując działania sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia;

1. Wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju ucznia poprzez zaspakajanie jego indywidualnych potrzeb, rozwijanie jego potencjału i
możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń, wskazywanie mocnych stron, ale także trudności, barier i ograniczeń w
funkcjonowaniu w środowisku szkolnym;
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2. Kształtowanie sposobu  myślenia  i  postaw  uznawanych  za  pożądane  poprzez  kreowanie  i  wskazywanie  wzorców,  przekazywanie
wartości istotnych z punktu widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;

3. Zapobieganie zagrożeniom, profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę  i
umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochronę
przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami;

4. Korygowanie deficytów  i  urazów  powstałych  w  toku  wcześniejszego  wychowania  poprzez  diagnozę  deficytów,  stwarzanie  takich
sytuacji, by uczeń mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia terapeutycznego.

 
Praca  wychowawcza  w  Szkole  polega  na  prowadzeniu  działań  z  zakresu  promocji  zdrowia  oraz  wspomaganiu  ucznia  w  jego  rozwoju
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

FIZYCZNEJ PSYCHICZNEJ AKSJOLOGICZNEJ SPOŁECZNEJ

ukierunkowanej na 
zdobycie przez ucznia 
wiedzy 
i umiejętności 
pozwalających na 
prowadzenie zdrowego 
stylu życia
 oraz   podejmowanie 
zachowań prozdrowotnych

ukierunkowanej na zbudowanie 
równowagi i harmonii psychicznej, 
ukształtowanie postaw sprzyjających 
wzmacnianiu zdrowia własnego i innych 
ludzi, kształtowanie środowiska 
sprzyjającego ochronie zdrowia, 
osiągnięcie właściwego stosunku do 
świata, poczucia siły, chęci do życia i 
witalności

ukierunkowanej na 
zdobycie konstruktywnego
i stabilnego systemu 
wartości, w tym 
docenianie znaczenia 
zdrowia oraz poczucia 
sensu istnienia

ukierunkowanej na kształtowanie 
postawy otwartości w życiu 
społecznym, opartej na umiejętności
samodzielnej analizy wzorców i 
norm społecznych oraz ćwiczeniu 
umiejętności wypełniania ról 
społecznych
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Wyniki diagnozy potrzeb i problemów, w tym czynników chroniących i czynniki ryzyka 

Program  wychowawczo  –  profilaktyczny  został  opracowany  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  oświatowego,  analizy
sytuacji  Szkoły  oraz  aktualnej  diagnozy  w zakresie  występujących  w środowisku szkolnym czynników ryzyka  oraz  czynników chroniących,
dotyczących, uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.

W analizie sytuacji wychowawczej zostały uwzględnione :

 sukcesy wychowawcze szkoły ( statystyki szkolne, analiza przypadków indywidualnych);
 potrzeby uczniów i ich oczekiwania ( na podstawie informacji uzyskanych przez wychowawców, specjalistów, informacji  od samych

uczniów);
 potrzeby rodziców;
 potrzeby nauczycieli;
 źródła zewnętrzne(w tym podmioty prowadzące zajęcia w szkole).

Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie:

 wyników ewaluacji wewnętrznej,
 analizy dokumentacji,
 obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych,
 rozmów indywidualnych z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 dotychczasowych zajęć profilaktycznych i wychowawczych w klasach,
 ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców wykonanych w  2020r
 wyników ewaluacji programów profilaktycznych – Emocje z dobrą zmianą i Stres jest OK
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Przeprowadzona  analiza  sytuacji  wychowawczej  pozwoliła  wyodrębnić  czynniki  ryzyka  i  czynniki  chroniące  występujące  w  naszym
środowisku. Stanowiły one ważna podstawę w projektowaniu działań zapobiegawczych.  Jednocześnie zostały zidentyfikowane oczekiwania
uczniów, ich rodziców i nauczycieli,  co pozwoliło na sformułowanie potrzeb i priorytetów w działaniach wychowawczych i profilaktycznych
szkoły.

A) Czynniki ryzyka

 niskie poczucie własnej wartości,
 przeciążenie  nauką,
 permanentne zmęczenie,
 samotność, poczucie braku zrozumienia,
 poczucie lęku przed przyszłością, 
 lęk przed maturą,
 trudne sytuacje rodzinne, konflikty okołorozwodowe,
 trudności w odnalezieniu się w grupie rówieśników,
 zbyt wysokie oczekiwania wobec siebie i wysokie oczekiwania rodziców, których uczeń nie jest w stanie spełnić

 

B) Czynniki chroniące

 dobra atmosfera w szkole, dla wielu Czacki jest ,,drugim domem”,
 działania pozalekcyjne dające poczucie zaistnienia w szkole,
 uczniowie się czują bezpiecznie, brak anonimowości,
 wzmacniające relacje nauczyciel↔uczeń,
 wspieranie inicjatyw uczniów, szkoła wspiera kreatywność uczniów,
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 akcje  integrujące społeczność,
 pozytywne relacje rodzice ↔szkoła,
 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
 zero tolerancji dla wszelkich przejawów przemocy,
 sukcesy uczniów w wielu przestrzeniach.

Ustalone priorytety do realizacji

1. Stworzenie w szkole atmosfery dialogu w relacjach nauczyciel↔uczeń↔rodzic.
2. Wprowadzenie uczniów w tajniki życia społecznego. 
3. Stworzenie każdemu uczniowi (uwzględniając jego możliwości i zainteresowania) przestrzeni do zaistnienia emocjonalnego, intelektualnego i 
twórczego.
4. Pracę nad rozwojem moralnym uczniów. 
5. Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. 
6. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej, szacunku do historii i tradycji kraju. Budowanie postaw patriotycznych, odpowiedzialnych 
za swój kraj, za drugiego człowieka.
7. Budowanie poczucia odpowiedzialności, tolerancji, empatii. 
8. Eliminowanie zachowań destrukcyjnych, szkodliwych, ryzykownych.
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Sylwetka absolwenta

Dążeniem  społeczności   XXVII  Liceum  Ogólnokształcącego  jest  przygotowanie  uczniów  do  efektywnego  funkcjonowania  w  życiu
społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 

Uczeń kończący nasze liceum, powinien posiadać następujące cechy:

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 szanuje siebie i innych,
 jest odpowiedzialny,
 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje Szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 
 jest tolerancyjny,
 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia

 i technologie informatyczne,
 jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,
 posiada wiedzę na temat  współczesnych zagrożeń społecznych i  cywilizacyjnych,  podejmuje  odpowiedzialne decyzje w trosce o

bezpieczeństwo własne i innych,
 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 jest odporny na niepowodzenia,
 integruje się z innymi i prawidłowo funkcjonuje w zespole
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CEL NADRZĘDNY PROGRAMU WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY: 

Dbałość  o  integralny  rozwój  poznawczy,  biologiczny,  emocjonalny,  społeczny  i  moralny  ucznia,  tak  aby  mógł  w
przyszłości  wypełniać  obowiązki  rodzinne  i  społeczne  w  oparciu  o  zasady  solidarności,  demokracji,  tolerancji,
sprawiedliwości i wolności.  

CELE SZCZEGÓŁOWE, WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY ZASOBÓW I POTRZEB:

1. Wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów poprzez wspieranie ich potrzeb i predyspozycji.
2. Kształtowanie postaw i wartości obywatelskich, prospołecznych, wolontarystycznych. 
3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym; poszanowanie dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji.
4. Promowanie postaw ekologicznych i zdrowego stylu życia. Zapobieganie negatywnym skutkom rozwoju 

cywilizacyjnego.
5. Dostosowanie działań do potrzeb psychicznych i edukacyjnych uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego.
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH
CEL WYCHOWAWCZY: 

WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIÓW POPRZEZ WSPIERANIE ICH  POTRZEB  I PREDYSPOZYCJI

Zadania wychowawcze Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne, 
terminy realizacji *)

Budzenie i rozwijanie ciekawości 
poznawczej ucznia, rozwijanie 
indywidualnych zainteresowań

- koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do olimpiad, 
konsultacje indywidualne i grupowe,

- zajęcia  na temat metod skutecznego uczenia się 
i zarządzania czasem,

-  wspieranie udziału młodzieży w zajęciach i spotkaniach 
międzyszkolnych, konferencjach, sympozjach naukowych - 
Warszawska Liga Debatancka, Zwolnieni z teorii i inne,

- oferta Szkolnego Centrum Multimedialnego oraz lekcje 
biblioteczne;
systematyczne doposażanie biblioteki szkolnej w aktualności 
wydawnicze z różnych dziedzin, 

- aktualizacja informacji na szkolnej stronie internetowej i 
Facebook,

- współpraca z wyższymi uczelniami, instytucjami naukowymi, 
spotkania z reprezentantami różnych dziedzin nauki oraz życia 
społecznego i kulturalnego ( głównie zdalnie w czasie pandemii).

-terminy zajęć pozalekcyjnych wg 
harmonogramu zamieszczonego na stronie 
internetowej szkoły  (wrzesień – październik)

-zajęcia realizowane przez Fundację Pięć Plus- 
wrzesień , pedagoga  i psychologa szkolnego, 
wychowawców, grupę warsztatową Techniki 
uczenia się w PPP nr 11

-nauczyciele - bibliotekarze  (cały rok)

-nauczyciele przedmiotów odpowiedzialni 
za współpracę z instytucjami naukowymi, 
kulturalnymi itp.
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Wspieranie pozytywnego obrazu 
siebie, budowanie poczucia 
własnej wartości

- angażowanie uczniów w różne formy działalności: koła zainteresowań,
uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, cykliczne 
imprezy szkolne, wolontariat,
- spotkania dla uczniów  klas pierwszych z wychowawcą i pedagogiem/ 
psychologiem szkolnym,
-  zajęcia integracyjne,
- konsultacje pedagogiczno- psychologiczne. Kierowanie do 
specjalistycznych miejsc pomocy,
- różnorodne formy pracy pozwalające uczniowi wykorzystać jego 
zasoby intelektualne, organizacyjne, woluntarystyczne poprzez 
wspieranie bieżących inicjatyw młodzieży.

-koła zainteresowań i koła przygotowujące do
olimpiad wg harmonogramu zamieszczonego 
na internetowej szkoły  (wrzesień – 
październik)

-  wychowawcy, pedagog szkolny (I semestr)

-  wychowawcy  klas pierwszych 
- pedagog, psycholog we współpracy z PPP 
   nr 11
- opiekunowie Festiwalu Teatralnego,     
KAWY, CSS, wolontariatu (cały rok)

Kształtowanie wrażliwości 
uczuciowej,  ze szczególnym 
naciskiem na pracę nad 
rozpoznawaniem i wyrażaniem 
swoich emocji; kształtowanie 
umiejętności radzenia sobie
z sytuacjami stresującymi

- warsztaty dla klas pierwszych i drugich( po szkole podstawowej): 
Trudne stany emocjonalne
- warsztaty dla klas trzecich: Stres jest OK,
- warsztaty dla klas pierwszych i drugich dotyczące promocji zdrowia 
psychicznego: Zrozum-My się – program realizowany przez Warszawski 
Uniwersytet Medyczny,
- współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno - Społecznym SWPS- 
projekt Strefa Młodzieży,
- propagowanie materiałów kampanii społecznej – ŻYCIE WARTE JEST 
ROZMOWY,
- godziny wychowawcze poświęcone tematyce radzenia sobie ze 
stresem, komunikacji, rozumienia emocji,
- próbne matury ustne z języków obcych, 
- zachęcanie uczniów do udziału w konkursie wiedzy psychologicznej 
miesięcznika Charaktery.

- dyrekcja szkoły, pedagog
- współpraca z realizatorem- Pracownią 
Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży 
„Perspektywa”, klasy pierwsze (I i II semestr),
klasy drugie (I i II semestr ), klasy trzecie (I 
semestr)
- współpraca z WUM – Zakład Psychologii i 
Komunikacji Medycznej

- wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, 
języków obcych, pedagog, psycholog ( cały 
rok),

- psycholog, pedagog - I semestr
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Podejmowanie (we współpracy z 
rodzicami, nauczycielami
i innymi instytucjami) działań 
wobec uczniów z grupy 
zwiększonego ryzyka 

- wsparcie ucznia poprzez różne formy pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej na terenie szkoły,
- kierowanie uczniów oraz rodziców do placówek specjalistycznych,
- współpraca z PPP nr 11 i innymi specjalistycznymi placówkami, OPS,
- spotkania zespołów wychowawczych i zespołów nauczycieli uczących   
w klasach,
- realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów 
posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, zgodnie z IPET. 
-  szkolenie dla rady pedagogicznej- profilaktyka depresji i samobójstw 
wśród młodzieży ,
- lekcje wychowawcze przygotowane przez Fundację „Dajemy dzieciom 
siłę” dotyczące przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie

- dyrektor
 - wychowawcy
 -pedagog
- psycholog

- wrzesień

Organizowanie i udzielanie 
pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej uczniom i rodzicom

- planowanie i koordynacja działań w udzielaniu pomocy 
psychologiczno –pedagogicznej w szkole,
- udzielanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
uczniom i rodzicom,
- oferta dla rodziców dotycząca korzystania z pomocy placówek 
specjalistycznych, 
-  współpraca z Uniwersytetem Humanistyczno - Społecznym SWPS- 
projekt Strefa Rodzica
- upowszechnianie programów edukacyjnych i szkoleń, rozwijających 
kompetencje wychowawcze rodziców poprzez umieszczanie informacji 
na stronie internetowej szkoły i w Librusie o możliwościach korzystania 
z pomocy oferowanych przez podmioty zewnętrzne. 

- spotkania zespołów klasowych
- psycholog, pedagog 

Realizacja zadań wynikających z 
wewnątrzszkolnego programu 

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
- testy predyspozycji zawodowych, 

- doradca zawodowy – dyżur dla uczniów 2 
godziny tygodniowo
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doradztwa zawodowego - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów oraz z absolwentami-
studentami.

- wychowawcy
- nauczyciele  (cały rok)

Działalność opiekuńcza - pomoc materialna: stypendia socjalne, refundowane obiady, zasiłki 
losowe,
- współpraca przy udzielaniu pomocy materialnej  przez Radę  Rodziców
i Fundację Liceum im. T. Czackiego,
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi: OPS, Urzędem Dzielnicy, 
innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.

- dyrektor
- pedagog
- wychowawcy 

Przeciwdziałanie wykluczeniu i 
samotności ze szczególnym 
naciskiem na  konsekwencje  
zagrożenia epidemicznego

- zintensyfikowanie działań wspierających wobec uczniów, którzy 
doświadczają stresu związanego z zagrożeniem epidemicznym,
- zwiększenie działań monitorujących realizację programu 
edukacyjnego, 
- zastosowanie różnorodnych form pracy z uczniem z uwzględnieniem 
wykorzystania narzędzi i zasobów cyfrowych,
- organizacja warsztatów psychologicznych realizowanych przez 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

- dyrektor
-  wszyscy, nauczyciele
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CEL WYCHOWAWCZY: 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW, WARTOŚCI PROSPOŁECZNYCH, WOLONTARYSTYCZNYCH

I OBYWATELSKICH

Zadania wychowawcze Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne 
terminy realizacji

Podejmowanie działań 
integrujących społeczność szkolną,
ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb uczniów klas pierwszych 

- zajęcia integracyjne, 
- wyjścia klasowe, 
- wspieranie cyklicznych imprez szkolnych, ze szczególną dbałością o 
aktywny udział w nich uczniów klas pierwszych (w zależności od 
rozwoju pandemii)
- współpraca z Radą Rodziców, 
 - położenie nacisku na budowanie więzi międzypokoleniowej  między 
Czackiewiczami -  organizacja spotkań z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Wychowanków,
 - organizacja wyjść do miejsc związanych z historią i tradycją Szkoły,
 - organizacja święta Szkoły – Tadealiów.

- wychowawcy
- nauczyciele
- opiekunowie wydarzeń szkolnych 
- absolwenci Szkoły

Kształtowanie umiejętności pracy 
zespołowej 

- działania Samorządu Uczniowskiego oraz wolontariatu,
- stosowanie na lekcjach metod i technik pracy w grupach oraz metody 
projektu.

- opiekun samorządu
-  opiekun wolontariatu
-  nauczyciele przedmiotów 

Kształtowanie umiejętności 
rozwiązywania konfliktów

- program –Uczeń mediatorem
- warsztaty dotyczące rozwiązywania konfliktów bez przemocy, 
realizowane przez  Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, 
- zajęcia ze skutecznej  komunikacji na godzinach wychowawczych.

- psycholog szkolny
 - pedagog, trenerzy zewnętrzni

- wychowawcy we współpracy z pedagogiem i
psychologiem
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Propagowanie wśród uczniów 
znajomości przestrzegania prawa,
 w tym praw ucznia

- spotkania ze Strażą Miejską dla klas pierwszych Odpowiedzialność 
prawna nieletnich,
- kontynuowanie współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW, 
- nawiązanie współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości,  
- kontynuowanie współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,
- wybory Rzecznika Praw Ucznia,
- organizacja Niebieskiego tygodnia  na rzecz Komitetu Ochrony Praw 
Dzieci.

- pedagog szkolny i edukatorzy ze Straży 
Miejskiej (I semestr)
- nauczyciele historii i WOS

- pedagog szkolny
- Samorząd Uczniowski (październik )
- Samorząd Uczniowski

Zapoznawanie uczniów z zasadami
bezpieczeństwa w szkole i poza 
nią

-zapoznanie uczniów z procedurami zachowania bezpieczeństwa w 
czasie zagrożenia epidemicznego i dbałość o ich przestrzeganie, 
- zapoznanie uczniów z zasadami BHP oraz procedurami 
bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole,
- próbny alarmy przeciwpożarowy,

- dyrekcja, wszyscy nauczyciele,
- wychowawcy i nauczyciele (początek roku 
szkolnego)

- dyrektor  (wrzesień)

Kształtowanie umiejętności 
bezpiecznego korzystania z 
internetu

- omówienie z uczniami zasad bezpiecznego korzystania z internetu 
podczas zajęć z informatyki,
- lekcje wychowawcze przygotowane przez Fundację „Dajemy dzieciom 
siłę”- projekty: Przytul hejtera, Rozumiem i wybieram - jak korzystać z 
zasobów internetu, by sobie nie zaszkodzić, Seksting, W Sieci, Program 
profilaktyki cyberprzemocy IMPACT

- nauczyciele informatyki

- wychowawcy

Kształtowanie postaw tolerancji
 i pomocy innym

- organizowanie akcji charytatywnych – Góra grosza, Szlachetna paczka,
DKMS,
- współpraca z Amnesty International, w tym Maraton pisania listów,
- współpraca z Fundacją Synapsis- zespół Aspergera, autyzm,
- współpraca z Mariną Hulką i RPO- pomoc rodzinom czeczeńskim,

- Samorząd Uczniowski, koordynator 
wolontariatu-cały rok
- samorząd  (grudzień)
- pedagog 
- psycholog 
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- współpraca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka Niebieski tydzień,
-  organizacja Dnia Papieskiego,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Odra Niemen- zbiórki żywności dla 
polskich rodzin oraz kombatantom na Kresach
- olimpiada Zwolnieni z teorii,
- akcja Zakrętka – zbieranie plastikowych zakrętek na rehabilitację  
niepełnosprawnego Maćka,
- organizacja zajęć dotyczących tematyki dyskryminacji, różnic 
kulturowych i tolerancji- warsztaty realizowane przez Muzeum POLIN- 
( np .Jak pięknie się różnić, Rzeczywistość tolerancyjna, Młodzież 
przeciwko mowie nienawiści)

- katecheci

- wychowawcy

CEL WYCHOWAWCZY:

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

Zadania wychowawcze Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne 

terminy realizacji

Edukacja patriotyczna.

Upamiętnienie ważnych wydarzeń
historycznych

- organizacja uroczystości związanych z upamiętnieniem ważnych 
wydarzeń historycznych i świąt państwowych:

Święto Odzyskania Niepodległości – 11 listopada, Święto Konstytucji 3 –
go Maja, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Dzień Papieski,

nauczyciele, wychowawcy – wg planu pracy 
szkoły
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-udział w projektach organizowanych przez Dom Spotkań z Historią,  
IPN,

- współpraca z Wydziałem Historii UW.

Pielęgnowanie tradycji szkoły; 

upowszechnianie wiedzy o 
patronie Tadeuszu Czackim

-Tadealia,

 -spotkania z absolwentami dla klas pierwszych - Stowarzyszenie 
Wychowanków Liceum,

-ślubowanie klas pierwszych,

-imprezy szkolne  o charakterze cyklicznym,

-współpraca z Towarzystwem Tradycji Akademickiej oraz Fundacją 
Dziedzictwa Kulturowego - projekt porządkowania cmentarzy,

- upowszechnianie wiedzy o wybitnych absolwentach Liceum 
Czackiego,

- dbałość o groby absolwentów i pracowników szkoły.

- wychowawcy, nauczyciele

- pedagog, D. Potkański

- nauczyciele bibliotekarze

Poznawanie dorobku kultury 
polskiej

 -wyjścia do teatrów, muzeów, galerii,

- spotkania  autorskie z przedstawicielami świata kultury,

- współpraca z Instytutem Kultury Polskiej UW,

- konkursy literackie, translatorskie, muzyczne, fotograficzne i 
plastyczne.

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych

- opiekunowie wycieczek

Rozwijanie szacunku wobec 
wspólnot regionalnych, 
religijnych, etnicznych i 
narodowych 

-kontynuowanie współpracy z RPO i Mariną Hulią- pomoc rodzinom 
uchodźców z Czeczenii,

- udział w warsztatach online realizowanych przez Muzeum Polin- np. 
Jak pięknie się różnić,

- warsztaty rekolekcyjne.

- pedagog 

- wychowawcy,

- opiekun Samorządu Uczniowskiego, 
nauczyciele- katecheci
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Wdrażanie do samorządności -wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,

-udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej Młodzi głosują,

-współpraca z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

-opiekun Samorządu Uczniowskiego

-pedagog

CEL WYCHOWAWCZY:

PROMOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO

Zadania wychowawcze Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne 

terminy realizacji

Edukacja ekologiczna - udział uczniów z Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Geograficznej 
oraz Olimpiadzie Ekologicznej,
- wspieranie działań uczniów zaangażowanych  w Młodzieżowy  Strajk 
Klimatyczny,
- wdrażanie uczniów do segregowanie śmieci – pojemniki na odpady 
w szkole,
- tematyka ekologiczna  jako temat godzin wychowawczych oraz lekcji 
języków obcych.

- nauczyciele
- opiekunowie olimpijczyków
- wychowawcy

Kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem i jego 
skutkami

- warsztaty dla klas trzecich  Stres jest OK,
- tematy realizowane przez psychologa i pedagoga szkolnego na 
godzinach wychowawczych, dotyczące radzenia sobie ze stresem, 
- konsultacje przedmiotowe,

- pedagog i psycholog 
- nauczyciele
- wychowawcy 
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- indywidualne wsparcie pedagoga i psychologa,
- informowanie na bieżąco uczniów i rodziców o specjalistycznej 
ofercie pomocowej.
- nawiązanie współpracy z Instytutem Edukacji Pozytywnej – udział w 
kampanii  Myślę pozytywnie 2020

- pedagog

Promowanie zdrowego sposobu 
odżywiania oraz dostarczanie 
wiedzy na temat zaburzeń 
odżywiania 

-spotkania klas z przedstawicielami IFMSA (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny) na temat zaburzeń odżywiania,
- warsztaty profilaktyczne realizowane przez Warszawski Uniwersytet 
Medyczny,
- zapewnienie zdrowych produktów w szkolnym bufecie oraz 
automatach.

- pedagog i psycholog 
- dyrektor

Realizacja programów 
prozdrowotnych

- realizacja zewnętrznych programów profilaktycznych: 
TRR – Profilaktyka raka jądra; Powiatową Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną – Zdrowe piersi są OK, Znamię! Znam je? Wybierz 
życie –pierwszy krok,
- programy profilaktyczne realizowane przez pielęgniarkę szkolną:  
Higiena i jej wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, Odżywianie i picie 
wody, Profilaktyka chorób zakaźnych, Pierwsza pomoc i unikanie 
zagrożeń, Wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, Profilaktyka 
chorób układu krążenia.  

- pedagog
- pielęgniarka szkolna

Uświadamianie zagrożeń 
związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych i 
możliwości uzyskania pomocy

- realizacja programu edukacyjnego rekomendowanego przez MEN 
#stopfejkfiends –przeciwdziałanie paleniu papierosów przez 
nastolatków,
- systematyczne realizowane zajęcia profilaktyczne dotyczące 
profilaktyki związanej z uzależnieniami z wykorzystaniem materiałów 
dostępnych w Internecie – przygotowanie banku przydatnych stron  

- pedagog i psycholog
- wychowawcy 
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- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi: Powiślańską  Fundacją 
Społeczną, Poradnią OPTA, Stowarzyszeniem ASLAN, MOP
- korzystanie z procedur postępowania w sytuacjach zagrożeń 
związanych ze środkami psychoaktywnymi,
- udostępnienie na stronie internetowej szkoły informacji o miejscach 
pomocy i przydatnych stronach internetowych.

- pedagog, psycholog

Diagnozowanie czynników ryzyka
 i czynników chroniących

- przeprowadzenie diagnozy środowiska szkolnego pod kątem 
zagrożenia uzależnieniami,
- spotkania uczeń - rodzice - wychowawca - pedagog/psycholog,
- bieżąca współpraca wychowawców z pedagogiem  i psychologiem,
- ścisła współpraca z psychologiem z PPP nr 11, p. K. Ogórkiewicz.

- pedagog i psycholog
- wychowawcy

Tworzenie szkolnego systemu 
bezpieczeństwa

- dostosowanie szkolnych procedur postępowania w sytuacjach 
zagrożenia do nowych wytycznych MEN ze szczególnym naciskiem na 
funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii,
- badanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów,
-systematyczna kontrola frekwencji i realizacji obowiązku szkolnego,
- dyżury nauczycieli podczas przerw,
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników 
szkoły,
- dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektu szkoły 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- dyrektor

- nauczyciele
-zespół ds. ewaluacji

- kierownik administracyjny

Podejmowanie działań wobec 
uczniów zwiększonego ryzyka, we 
współpracy z rodzicami, 
nauczycielami i innymi 
instytucjami

- realizacja spotkań dla uczniów klas pierwszych uczeń  - rodzice -
wychowawca - pedagog/psycholog,
- wsparcie ucznia poprzez różne formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej adekwatne do sytuacji,
- proponowanie rodzicom skorzystanie z oferty placówek 

- wychowawcy ( I semestr)
-  nauczyciele
 - specjaliści
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specjalistycznych,
- nawiązanie stałej współpracy z suicydologiem z Centrum Pomocy 
Społecznej,
- wykorzystanie scenariuszy lekcji przygotowanych przez Fundację 
Dajemy dzieciom siłę, dotyczących przemocy rówieśniczej i przemocy 
w rodzinie.

- wychowawcy

Upowszechnienie działań 
alternatywnych do zachowań 
ryzykownych 

- cykliczne imprezy szkolne,
-zachęcanie do zaangażowania w działalność wolontariatu,
- zachęcanie do uczestnictwa w kołach zainteresowań,
- umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły informacji o 
ciekawych wydarzeniach zewnętrznych  oraz o  osiągnięciach uczniów.

- nauczyciele
- wychowawcy
- pedagog
- nauczyciele bibliotkarze

*) Jeśli nie ma podanych konkretnych terminów realizacji, zadania są realizowane na bierząco lub zgodnie z zaistniałymi potrzebami oraz 
harmonogramem ustalonym z podmiotami  zewnętrznymi.

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia
skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2) analizę dokumentacji,
3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) rozmowy z rodzicami,
5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.
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Ewaluacja  programu  przeprowadzana  będzie  pod  koniec  roku  szkolnego  2020/21  przez  zespół  ds.  Ewaluacji.  Zadaniem  Zespołu  jest
opracowanie  planu  ewaluacji,  organizacja  badań  oraz  opracowanie  wyników.  Z  wynikami  prac  zespołu  w formie  raportu  ewaluacyjnego
zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Wnioski z ewaluacji zostaną uwzględnione w tworzeniu programu wychowawczo-
profilaktycznego na rok następny.

Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  został  uchwalony  przez  Radę  Rodziców  w porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  XXVII  Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w dn. ...... 
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	B) Czynniki chroniące
	CEL NADRZĘDNY PROGRAMU WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY:
	Dbałość o integralny rozwój poznawczy, biologiczny, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, tak aby mógł w przyszłości wypełniać obowiązki rodzinne i społeczne w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

