
 
Harmonogram działań wychowawczo–profilaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 

 
 

DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
TERMIN REALIZACJI STRATEGIE 

PROFILAKTYCZNE 

 

I. ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Adaptacja środowiskowa, reintegracja i 

integracja uczniów klas pierwszych, integracja 

społeczności szkolnej, budowanie bezpiecznej 

i przyjaznej atmosfery 

 

Warsztaty integracyjne klas 

pierwszych, wycieczki do muzeów 

i parków  

 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Wrzesień/październik 

Strategie: 

alternatywne 

edukacyjne 

Zapoznanie z zapisami Statutu szkoły, 

normami i procedurami Ośrodka i z 

regulaminem hostelu 

Zajęcia socjoterapeutyczne, 

godz. wychowawcza, 

forum szkoły -spotkania 

społeczności szkolnej dot. 

ważnych spraw Ośrodka 

Kadra Ośrodka, 

Komisja Przyjęć 

Wrzesień 

Według potrzeb 

Strategie: 

informacyjne 

zmiany przepisów 

Kształtowanie umiejętności współpracy i  

pracy w grupie, budowanie relacji 

interpersonalnych 

Zajęcia socjoterapeutyczne, 

zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze, 

społeczność hostelowa 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy hostelu, 

nauczyciele 

Zgodnie z planem pracy 

klasy, realizacją IPET, 

zgodnie z planem 

realizacji podstawy 

programowej i z planem 

pracy hostelu 

Strategie: 

edukacyjne 

 

 

Rozwijanie umiejętności konstruktywnej 

komunikacji i umiejętności nieagresywnych 

sposobów rozwiązywania problemów 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne,  

grupa rozwoju osobistego ,TZA, 

TUS, indywidualne konsultacje i 

porady, wsparcie terapeutyczne 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

osoby prowadzące 

grupę 

psychologowie, 

pedagodzy 

Zgodnie z planem i 

programem socjoterapii 

i programem TUS, TZA 

Strategie: 

edukacyjne 

 

 

Rozwijanie umiejętności autoprezentacji, 

mediacji, negocjacji i zachowań asertywnych 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne, 

debaty międzyprzedmiotowe, 

zajęcia dydakt. – wychow., 

forum szkoły 

Kadra Ośrodka 

Zgodnie z programem 

socjoterapii i potrzebami 

społeczności szkolnej 

Strategie: 

edukacyjne 



Kształtowanie postaw prospołecznych i 

aktywizowanie do działalności wolontariackiej 

Projekt każda klasa:” Dla świata i 

rozwoju”, 

akcje wolontariackie i charytatywne 

WOŚP,  

 

 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy hostelu i 

wychowawcy klas, 

opiekunowie 

wolontariatu 

szkolnego 

Zgodnie z planem pracy 

klasy, planem hostelu i 

planemwolontariatu 

szkolnego 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

Rozwijanie postaw patriotycznych, 

społecznych i obywatelskich: wzmacnianie 

poczucia tożsamości indywidualnej, 

kulturowej, narodowej i europejskiej 

 

Wyjścia do muzeów – wystawy stałe 

i czasowe, wernisaże 

Udział w Akcji społ, – edukacyjnej 

„Żonkile” 

Projekt- spotkania z ciekawymi 

ludźmi 

Nauczyciele,  

wychowawcy 

socjoterapeuci 

opiekunowie 

wolontariatu 

szkolnego 

Październik/listopad 

Marzec/ kwiecień 

 

 

 

Strategie: 

alternatywne 

edukacyjne 

 

Kształtowanie i rozwijanie samodzielności i 

odpowiedzialności za rozwój edukacyjny i 

osobisty: wyznaczanie celów i konstruowanie 

planów 

Indywidualne kontrakty edukacyjne, 

plany rozwoju osobistego i 

IPET 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

zespół opracowujący 

IPET 

Zgodnie z planem pracy 

klasy i IPET 

Strategie: 

edukacyjne 

 

Kształtowanie kompetencji wielokulturowych: 

szacunku dla odmienności i różnorodności 

kulturowej i konstruktywnego 

funkcjonowania w wielokulturowym 

środowisku 

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem 

Interwencji Prawnej – cykliczne 

spotkania z dziećmi uchodźców, 

akcje charytatywne na rzecz 

uchodźców, 

Udział w imprezach kulturalnych 

Mniejszości Narodowych i 

Etnicznych. 

Zajęcia dydkt. – wychow. , filozofia, 

etyka 

Wyjścia edukacyjne 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

Opiekunowie 

wolontariatu 

szkolnego, 

wychowawcy hostelu, 

nauczyciele 

Zgodnie z planem pracy 

klasy/grupy 

socjoterapeutycznej, 

planem wolontariatu, 

planem hostelu i planem 

realizacji podstawy 

programowej 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

Rozwijanie postawy tolerancji, akceptacji i 

otwartości na odmienność i różnorodność 

społeczną, upowszechniania wiedzy na temat 

wolności i praw człowieka 

 

Udział w wydarzeniu 

międzynarodowym: „Maraton 

pisania listów” – Amnesty 

International 

Projekt – spotkania z ciekawymi 

ludźmi 

Opiekunowie 

wolontariatu 

szkolnego, 

wychowawcy 

socjoterapeuci, 

nauczyciele 

Listopad/grudzień 

marzec/kwiecień 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 



 

Podejmowanie inicjatyw integrujących. 

środowisko szkolne i lokalne. 

 

 

Akcje charytatywne i kwesty 

organizowane na terenie Ośrodka 

udział w akcjach rozdawania 

posiłków dla potrzebujących, wigilia 

i jajo w „SOS”, święto „SOS”,  forum 

szkoły, 

 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy hostelu, 

nauczyciele, 

Opiekunowie 

wolontariatu 

szkolnego 

Cały rok 

Strategie: 

alternatywne 

edukacyjne 

 

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i 

samorządności uczniowskiej. 

 

 

Inicjatywy Samorządu 

Uczniowskiego, 

warsztaty z przedsiębiorczości i  

wyjście edukacyjne  

 

 

Samorząd Uczniowski, 

nauczyciel 

przedsiębiorczości i  

wychowawcy 

socjoterapeuci, 

opiekunowie SU 

Grudzień/styczeń 

Zgodnie z planem pracy 

SU  

Strategie: 

edukacyjne  

alternatywne 

 

Kreowanie atmosfery ukierunkowanej na 

pozytywne przeżywanie sukcesów i 

niepowodzeń szkolnych 

 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia 

dydakt. – wychowawcze, 

Wsparcie terapeutyczne 

Indywidualne konsultacje i porady 

Imprezy klasowe i szkolne 

 

Kadra Ośrodka Cały rok  

Strategie: 

edukacyjne  

alternatywne 

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i 

instytucjami: WCPR, MOPS, kuratorzy 

sądowi, Domy Dziecka 

 

Indywidualne porady i konsultacje, 

interwencje i negocjacje rodzinne,  

opinie wychowawcze, 

psychologiczne i pedagogiczne 

 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy hostelu, 

pedagodzy, 

psychologowie 

Zgodnie z IPET, 

według potrzeb 

 

Strategie: 

edukacyjne 

interwencyjne 

zmiany 

środowiskowe 

 

 

DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
TERMIN REALIZACI STRATEGIE 

PROFILAKTYCZNE 

 

II. ROZWÓJ INTELEKTUALNY 



Inspirowanie i motywowanie do ciekawości 

poznawczej i rozwoju edukacyjnego. 

 

 

Zajęcia dydakt. – wychow. 

Koła zainteresowań: filozoficzne,  

Zajęcia rozwijające 

zainteresowania 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

socjoterapeuci 

Zgodnie z realizacją 

podstawy 

programowej, 

zgodnie z 

harmonogramem zajęć 

pozalekcyjnych 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

Kształtowanie umiejętności określania i 

rozwijania własnych zdolności, możliwości i 

predyspozycji zawodowych 

 

Testy dot. preorientacji zawodowej, 

konsultacje z doradcą 

zawodowym, zajęcia rozwijające 

zainteresowania, zajęcia związane 

z wyborem dalszego kształcenia i 

zawodu 

Doradca zawodowy, 

pedagog szkolny 

nauczyciele i 

wychowawcy 

socjoterapeuci 

Zgodnie z IPET, planem 

doradcy zawodowego i 

harmonogramem zajęć 

poza lekcyjnych 

 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

Kształtowanie umiejętności uczenia się: 

efektywnego zarządzania własnym czasem, 

zdobywania, przetwarzania i przyswajania 

nowych informacji.  

 

Warsztaty z doradztwa 

zawodowego, zajęcia rozwijające 

umiejętności uczenia się, 

zaj. dydakt. – wychow. 

Doradca zawodowy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

 

Zgodnie z realizacją 

podstawy 

programowej,  

zgodnie z planem 

doradcy zawodowego, 

zgodnie z IPET 

Strategie: 

edukacyjne 

 

 

 

Rozwijanie krytycznego, logicznego, 

analitycznego i przestrzennego myślenia 

rozumowania, argumentowania i wyciągania 

wniosków. 

 

Projekty edukacyjne, zajęcia 

rozwijające zainteresowania: 

„Szachy” 

debaty szkolne 

zajęcia dydakt. – wychow. 

zajęcia socjoterapeutyczne, forum 

szkoły 

Kadra Ośrodka 

Zgodnie z realizacją 

podstawy 

programowej,  

zgodnie z planem pracy 

klasy, 

według potrzeb 

Strategie: 

edukacyjne 

informacyjna 

 

Stosowanie elementów oceniania 

kształtującego. 

Zajęcia dydaktyczno - 

wychowawcze 
Nauczyciele 

Zgodnie z realizacją 

podstawy programowej  

Strategie: 

edukacyjne 

Kształtowanie kompetencji w zakresie 

technologii i nauk przyrodniczych, 

kompetencji matematycznych i cyfrowych. 

Zajęcia dydakt. – wychow.: 

matematyka, informatyka, 

przyroda, biologia 

Nauczyciele 

Zgodnie z realizacją 

podstawy programowej  

 

Strategie: 

edukacyjne 

 



 

Zapobieganie skutkom syndromu 

nieadekwatnych osiągnięć szkolnych 

 

Indywidualne konsultacje, 

porady, zajęcia rozwijające 

umiejetność uczenia się,  

indywidualizacja procesu 

edukacyjnego, dostosowanie 

metod i form nauczania 

Nauczyciele, 

psychologowie i 

pedagodzy 

Według potrzeb 
Strategie: 

interwencyjne 

Kreowanie sytuacji edukacyjnych i 

wychowawczych umożliwiających 

zaprezentowanie własnej twórczości 

artystycznej, umiejętności i predyspozycji. 

Zajęcia  artystyczne, indywidualne 

wystawy twórczości uczniów, 

imprezy szkolne, 

zajęcia dydakt. – wychow. i zajęcia 

rozwijające zainteresowania 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy hostelu, 

nauczyciele 

Zgodnie z realizacją 

podstawy 

programowej, 

kalendarium szkoły i 

harmonogramem zajęć 

poza lekcyjnych 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

Wdrażanie do podejmowania zadań 

wymagających systematycznego wysiłku 

intelektualnego  

 

Zajęcia dydakt. – wychow., zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze, 

terapia pedagogiczna, logopedia, 

Indywidualne kontrakty 

edukacyjne 

Nauczyciele, 

terapeuta 

pedagogiczny, 

logopeda, 

wychowawcy 

socjoterapeuci 

Zgodnie z realizacją 

podstawy programowej 

i planem pracy 

terapeuty 

pedagogicznego i IPET 

Strategie: 

edukacyjne 

 

Wspieranie uczniów w dążeniu do 

samodzielnego kierowania procesem uczenia 

się i określenia ścieżki edukacyjnej 

 

Warsztaty z doradztwa 

zawodowego, prezentacja wyższych 

uczelni: targi edukacyjne, zajęcia 

związane z wyborem dalszego 

kształcenia i zawodu,  

indywidualne konsultacje z 

doradcą zawodowym, 

psychologiem, pedagogiem, 

plany edukacyjne i plany rozwoju 

osobistego 

Doradca zawodowy 

psychologowie, 

pedagodzy i  

wychowawcy 

socjoterapeuci 

Według potrzeb 

Zgodnie z IPET 

 

Strategie: 

edukacyjne 

Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej 

wiedzy w praktycznym działaniu, podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania 

problemów,  

 

Debaty międzyprzedmiotowe, 

projekty i wycieczki 

edukacyjne, gry miejskie 

Nauczyciele 

wychowawcy 

socjoterapeuci 

Zgodnie z realizacją 

podstawy programowej 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 



 

Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce 

 

Indywidualizacja procesu 

edukacyjnego, dostosowanie 

metod i form nauczania do 

potrzeb i możliwości ucznia 

zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze, terapia 

pedagogiczna, logopedia, 

indywidualne kontrakty 

edukacyjne 

Nauczyciele, 

terapeuta pedagogiczny  

logopeda 

pedagodzy  

psychologowie 

wychowawcy 

socjoterapeuci 

Zgodnie z realizacją 

podstawy programowej 

i planem pracy 

terapeuty 

pedagogicznego i IPET 

Strategie: 

edukacyjna 

 

Kreowanie przestrzeni do realizacji pomysłów i 

planów, swobodnego wyrażania swoich myśli i 

umiejętności 

Święto „SOS” i imprezy szkolne - 

prezentacje muzyczne, teatralne, 

plastyczne, fotograficzne, 

forum szkoły – debaty, 

projekty i warsztaty  edukacyjne, 

Kadra Ośrodka 

 

 

Zgodnie z kalendarium 

szkoły, 

według potrzeb, 

zgodnie z realizacją 

podstawy programowej 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i 

instytucjami: PPP, szkoły przyszpitalne, 

oddziały dzienne 

 

 

Zebrania informacyjne dla 

rodziców, opracowanie IPET 

Indywidualne porady i konsultacje 

 

Wychowawcy 

socjoterapeuci,  

wychowawcy klasy i 

wychowawcy hostelu, 

pedagodzy, 

psychologowie 

Zgodnie z IPET, 

według potrzeb 

 

Strategie: 

interwencyjne 

 
 
 

DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
TERMIN REALIZACJI 

STRATEGIE 
PROFILAKTYCZNE 

 

III. ROZWÓJ EMOCJONALNY 

Rozwijanie i kształtowanie kompetencji 

emocjonalnych: świadomość emocji, 

zdolność dostrzegania emocji innych 

ludzi, zdolność wyrażania i regulacji 

emocji, zdolność do empatii, tworzenie 

więzi 

Zajęcia socjoterapeutyczne, 

zajęcia integracyjne w ramach 

zajęć socjoterapii, 

wsparcie terapeutyczne,TUS, TZA 

Wychowawcy 

socjoterapeuci,  

osoby prowadzące 

grupy 

Zgodnie z IPET, 

zgodnie z programem 

zajęć 

socjoterapeutycznych i 

według potrzeb 

 

Strategie: 

edukacyjne 

 

 

 



Kształtowanie i uczenie umiejętności i 

sposobów redukowania napięcia i stresu w 

związku z doświadczaniem trudnych sytuacji 

życiowych 

Relaksacja, 

zajęcia socjoterapeutyczne, TUS, 

TZA, 

Interwencja kryzysowa 

Wychowawcy hostelu, 

wychowawcy 

socjoterapeuci, 

psychologowie, 

pedagodzy 

 

Zgodnie z IPET, 

zgodnie z programem 

zajęć 

socjoterapeutycznych i 

według potrzeb 

 

 

Strategie: 

edukacyjne 

 

 

 

 
Kształtowanie samoakceptacji, budowanie 
poczucia własnej wartości - wzmacnianie wiary 
we własne możliwości i poznawanie swoich 
mocnych stron,  

 

Zajęcia socjoterapeutyczne, 

zajęcia pozalekcyjne związane z 

rozwijaniem zainteresowań i pasji 

 

Wychowawcy 

socjoterapeuci. 

nauczyciele 

Zgodnie z IPET, 

zgodnie z 

harmonogramem zajęć 

pozalekcyjnych i 

według potrzeb 

 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

 

Rozwijanie umiejętności nazywania i 

rozumienia przeżywanych stanów 

emocjonalnych i emocji – kształtowanie 

empatii 

TUS, TZA 

zajęcia socjoterapeutyczne, 

porady i konsultacje, wsparcie 

terapeutyczne, 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

psychologowie, 

pedagodzy 

Zgodnie z IPET, 

zgodnie z programem 

zajęć 

socjoterapeutycznych 

według potrzeb 

Strategie: 

edukacyjne 

 

 

 

Kształtowanie adekwatnej samooceny i 
pozytywnego obrazu własnej osoby 

Psychokorekcja i socjalizacja 

właściwych postaw, 

system wzmocnień pozytywnych, 

wsparcie terapeutyczne 

Wychowawcy 

socjoterapeuci 

Zgodnie z IPET, 

według potrzeb 

 

Strategie: 

edukacyjne 

 

Kształtowanie postawy otwartości wobec 

świata i ludzi 

 

 

Współpraca z Ośrodkiem dla 

cudzoziemców i uchodźców, 

pozytywna integracja społeczna 

współpraca z Centrum 

Wielokulturowym, 

Projekt: ”Każda klasa dla świata i 

rozwoju” 

 

Wychowawcy hostelu, 

osoby odpowiedzialne 

za współpracę 

organizacjami 

Wychowawcy 

socjoterapeuci 

nauczyciele 

Zgodnie z IPET, zgodnie z 

planem pracy hostelu, 

według potrzeb 

 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

 

Wspieranie uczniów w konstruktywnym 
rozwiązywaniu problemów rówieśniczych i 
rodzinnych 

 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne: 

sposoby rozwiązywania sporów, 

trening umiejętności, 

Wychowawcy 
socjoterapeuci 

Zgodnie z IPET, zgodnie z 

planem pracy klasy, 

według potrzeb 
 

Strategia: 

edukacyjna 

alternatywne 
 



interpersonalnych, mediacje, 

negocjacje 

TZA, 

bezpieczny internet 

 

 

Wdrażanie do dorosłości i pełnienia ważnych 
ról społecznych, 

 

 

 

 

Role grupowe w klasie, 

odpowiedzialność zbiorowa i 

indywidualna w procesie 

grupowym w klasie i grupie 

hostelowej 

Wychowawcy 
socjoterapeuci 

Zgodnie z IPET, 

według potrzeb 
 

Strategie: 

edukacyjne 

 
 

 

 

DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
TERMIN REALIZACJI STRATEGIE 

PROFILAKTYCZNE 

 

IV. ROZWÓJ AKSJOLOGICZNY 

 

Poznawanie i rozwijanie świadomości 

dziedzictwa kulturowego  

i tradycji regionalnej, narodowej i 

europejskiej 
 

Wycieczki i wyjścia edukacyjne 

do muzeów, galerii, lekcje 

muzealne, warsztaty i spacery 

edukacyjne, 

Wychowawcy hostelu, 

wychowawcy 
socjoterapeuci, 
nauczyciele 

Zgodnie z IPET, 

według potrzeb, w 

ramach organizacji roku 

szkolnego 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

Kształtowanie myślenia i wnioskowania 

dotyczącego dojrzałego i uporządkowanego 

rozumienia świata 
 

Projekt: spotkania z ciekawymi 
ludźmi, 

warsztaty edukacyjne i lekcje 
muzealne, 

debaty szkolne 

Wychowawcy 
socjoterapeuci, 
nauczyciele, 
opiekunowie 
wolontariatu 

Zgodnie z IPET, 

według potrzeb, w 

ramach organizacji roku 

szkolnego 
 

Strategia: 

edukacyjna 

alternatywne 

 
 

 

 

Wskazywanie wzorców postępowania 
opartego na wartościach i normach  

 

Upamiętnianie historii życia 
patronki szkoły i absolwentów 

Historia życia bohaterów  w 
ramach projektu: spotkania z 
ciekawymi ludźmi  

Zaj. dydakt. – wychow.: etyka, 
religia, filozofia, j. polski 

Nauczyciele, 
wychowawcy 
socjoterapeuci, 

Zgodnie z IPET 

według potrzeb, w 

ramach organizacji roku 

szkolnego, zgodnie z 

realizacją podstawy 

programowej 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 
 



 

 

Kształtowanie twórczego wyrażania myśli 
doświadczeń, emocji za pośrednictwem sztuki, 
muzyki, literatury i sztuk teatralnych 

 

Wycieczki i wyjścia 

edukacyjne:  muzea, wystawy 

wernisażowe, sztuki  teatralne,  

Opera  Narodowa, Filharmonia 

Narodowa 

Nauczyciele, 
wychowawcy 
socjoterapeuci, 
wychowawcy klas i 
wychowawcy hostelu 

Zgodnie z IPET, 

według potrzeb, zgodnie z 

planem pracy hostelu 
 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 
 

 

Kształtowanie świadomości ekspresji 
kulturalnej 

 

 

 

 

Projekt: „Klasa z Warszawie. 

Warszawa z klasą” -sztuki 

teatralne, Opera Narodowa 

Filharmonia Narodowa 

Muzea, wystawy  stałe i 

czasowe, wernisaże, spacery 

edukacyjne, 

Wychowawcy 
socjoterapeuci, 

wychowawcy hostelu i 
nauczyciele 

Zgodnie z IPET,  

według potrzeb, zgodnie z 

planem pracy hostelu, 

zgodnie z organizacja roku 

szkolnego 
 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 
 

 

 

DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
TERMIN REALIZACJI STRATEGIE 

PROFILAKTYCZNE 

 

V. ROZWÓJ FIZYCZNY – EDUKACJA PROZDROWOTNA 

 

Rozwijanie postaw prozdrowotnych i 

zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego 

i innych osób 

 

Warsztaty i akcje promujące 

zdrowy styl życia, zajęcia 

socjoterapii, godz. 

wychowawcza, 

Zajęcia dydakt. – wychow. : 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Edukatorzy zdrowotni, 

wychowawcy 

socjoterapeuci, 

nauczyciele 

Październik, 

zgodnie z realizacją 

podstawy programowej 

Strategie: 

edukacyjne 

Psychoedukacja dot. zagrożeń 

psychofizycznych w okresie adolescencji: 

zaburzenia odżywiania, stres, zaburzenia 

rozwojowe i emocjonalne 

Wykłady, warsztaty i prelekcje, 

zajęcia dydakt. – wychow.I 

biologia, zajęcia dietetyczne,  

szkoleniowe Rady 

Pedagogiczne 

Edukatorzy zdrowotni, 

prelegenci 

kadra Ośrodka 

Zgodnie z planem pracy z 

klasą/ grupą 

socjoterapeutyczną 

zgodnie z realizacją 

podstawy programowej 

Strategie: 

edukacyjne 

interwencyjne 

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i 

społecznych. Wpływ czynników 

cywilizacyjnych na zdrowie człowieka  

Profilaktyka nowotworów, 

profilaktyka zdrowia 

psychicznego, 

Profilaktyka chorób 

przenoszonych drogą płciową  

Edukatorzy zdrowotni 

wychowawcy 

socjoterapeuci, 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Strategie: 

informacyjne 

edukacyjne 



Motywowanie do zaangażowania i 

aktywności sportowej – kształtowanie 

zainteresowania aktywnością ruchową 

Zajęcia rozwijające 

zainteresowania: SKS,  

siłownia, gimnastyka 

ogólnorozwojowa, yoga, 

ścianka wspinaczkowa, tang 

soo do, piłka nożna, 

Nauczyciele 

wychowawcy 

socjoterapeuci 

Zgodnie z 

harmonogramem zajęć 

pozalekcyjnych i realizacja 

podstawy programowej 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

Promowanie aktywnego trybu życia - 

kreowanie sytuacji sprzyjających aktywizacji 

sportowej. 

Mecze towarzyskie: kadra 

Ośrodka – uczniowie, turnieje i 

mecze międzyszkolne 

Kadra Ośrodka i  

nauczyciele W - F 
Październik/maj 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

 

Kształtowanie zachowań i postaw świadomej 

konsumpcji  

 

Wykłady i warsztaty, zajęcia 

dydakt. – wychow.:  biologia, 

zajęcia dietetyczne 

Indywidualne konsultacje i 

porady 

Edukatorzy zdrowotni 

wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy hostelu i  

nauczyciele 

zgodnie z realizacją 

podstawy programowej, 

według potrzeb 

Strategie: 

edukacyjne 

 

Propagowanie ekologicznego modelu 

funkcjonowania we współczesnym świecie 

 

Zajęcia dydakt. – wychow.:, 

biologia,przyroda, zajęcia 

dietetyczne, akcje Samorządu 

Uczniowskiego, udział w 

akcjach proekologicznych 

Nauczyciele, 

opiekunowie. 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawcy hostelu, 

wychowawcy 

socjoterapeuci 

Zgodnie z realizacją 

podstawy programowej i 

planem pracy SU i planem 

pracy hostelu 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

 

Kształtowanie świadomości ekologicznej i 

proekologicznej - motywowanie do 

podejmowania działań na rzecz   środowiska 

przyrodniczego 

 

Akcje na rzecz środowiska 

naturalnego, 

Projekt-spotkania z ciekawymi 

ludźmi:wykłady, dyskusje  i 

warsztaty 

Forum szkoly- debaty  

udział w akcji „Sprzątanie 

świata” 

Opiekunowie 

wolontariatu 

szkolnego, 

wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy hostelu, 

nauczyciele 

Zgodnie z planem pracy 

wolontariatu, zgodnie z 

planem pracy hostelu 

Strategie: 

edukacyjne 

alternatywne 

 

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i 

instytucjami: PZP, IPiN, młodzieżowe 

oddziały psychiatryczne, 

 

 

Udzielanie informacji dot. 

instytucji oferujących pomoc 

medyczną, psychiatryczną, 

psychologiczną, terapeutyczną, 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy hostelu, 

Według potrzeb 

Strategie: 

edukacyjne, 

interwencyjne, 

zmiany 

środowiskowej 



Indywidualne konsultacje i 

porady 

Interwencje wychowawcze 

pedagodzy, 

psychologowie,  

 
 

DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
TERMIN REALIZACJI 

POZIOMY I STRATEGIE 
PROFILAKTYCZNE  

 

VI. PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH/RYZYKOWNYCH 

Zapoznanie z normami i procedurami 

Ośrodka i regulaminem hostelu dot. 

abstynencji, samookaleczeń i zachowań 

agresywnych 

Zajęcia socjoterapeutyczne, 

forum szkoły – normy, 

komisja przyjęć, 

społeczność hostelowa, 

indywidualne konsultacje 

Wychowawcy 

socjoterapeuci i 

wychowawcy hostelu, 

psychologowie, 

pedagodzy 

Zgodnie z planem pracy 

klasy, planem pracy komisji 

przyjęć, 

według potrzeb  

 

P. uniwersalna, 

selektywna, 

wskazująca 

Strategie: 

interwencyjne 

zmiany przepisów 

 

Kształtowanie kompetencji 

informatycznych i umiejętności 

bezpiecznego korzystania z sieci 

Zajęcia socjoterapeutyczne, 

Zajęcia dydakt. – wychow.  

Informatyka, 

Indywidualne konsultacje 

Wychowawcy 

socjoterapeuci,  

nauczyciel informatyki 

psychologowie, 

pedagodzy 

Zgodnie z planem pracy 

klasy, zgodnie z realizacją 

podstawy programowej, 

według potrzeb 

P. uniwersalna, 

selektywna 

Strategie: 

edukacyjne  

interwencyjne 

 

Kształtowanie umiejętności 

samokontroli, krytycznego i 

refleksyjnego myślenia dot.  

podejmowania zachowań 

problemowych/ ryzykownych 

 

Zajęcia i warsztaty z 

profilaktyki zachowań 

problemowych/ryzykownych, 

indywidualne konsultacje i 

porady, zajęcia 

socjoterapeutyczne, 

forum szkoły 

Wychowawcy 

socjoterapeuci i 

wychowawcy hostelu, 

psychologowie, 

pedagodzy, 

Zgodnie z planem pracy 

klasy, planem pracy 

hostelu, 

według potrzeb 

P. selektywna 

Strategie: 

informacyjne 

interwencyjne 

 

Psychoedukacja dot. mechanizmów 

uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych, środków zastępczych i 

nowych substancji psychoaktywnych  

 

Warsztaty edukacyjne i 

profilaktyczne, 

psychoedukacja 

indywidualne konsultacje i 

porady 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

psychologowie, 

pedagodzy 

Zgodnie z planem pracy 

klasy, według potrzeb 

P. selektywna, 

wskazująca 

Strategie: 

edukacyjne 

interwencyjne 



 

Rozwijanie świadomości dot.  uzależnień 

behawioralnych - od ekranu, gier online 

 

Zajęcia edukacyjne i warsztaty 

z profilaktyki uzależnień 

behawioralnych, 

indywidualne konsultacje, 

zajęcia socjoterapeutyczne 

Wychowawcy 

socjoterapeuci i 

wychowawcy hostelu, 

psychologowie, 

pedagodzy, 

Zgodnie z planem pracy 

klasy i planem pracy 

hostelu, według potrzeb 

P. uniwersalna 

selektywna, 

Strategie: 

informacyjne 

interwencyjne 
Przeciwdziałania niepożądanym 

zjawiskom dysfunkcji społecznej - 

rozwijanie postaw propagujących 

abstynencję   

Udział w warsztatach, 

kampanie społeczne, 

debatach szkolnych, 

forum szkoły – normy 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

Samorząd Uczniowski 

 

Kwiecień 

Cały rok i według potrzeb 

P. selektywna 

Strategie: 

edukacyjne 

interwencyjne 

Psychoedukacja i przeciwdziałanie 

zachowaniom agresywnym i przemocy 

rówieśniczej (mobbing, bullying) 

Udział w akcjach szkolnych  i 

kampaniach społecznych  

przeciwko przemocy, TZA 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

nauczyciele 

 

 

Zgodnie z planem pracy 

klasy 

P. selektywna 

Strategie: 

alternatywne, 

edukacyjne 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania 

zagrożeń cywilizacyjnych (rasizm, 

nietolerancja, dyskryminacja) 

 

Warsztaty 

antydyskryminacyjne, 

Zajęcia socjoterapeutycne, 

godz. wychowawcze: zajęcia 

dydakt. – wychow., etyka 

Wychowawcy 

socjoterapeuci i  

nauczyciele 

 

 

Zgodnie z planem pracy 

klasy i zgodnie z realizacją 

podstawy programowej 

 

P. uniwersalna, 

selektywna 

Strategie: 

edukacyjne  

interwencyjne 

 

Organizacja czasu wolnego jako forma 

zapobiegania zachowaniem 

problemowym/ryzykownym 

 

Zajęcia rozwijające 

zainteresowania, 

wyjścia rekreacyjne, 

edukacyjne, kulturalne, 

imprezy szkolne i klasowe 

 

Wychowawcy 

socjoterapeuci i 

wychowawcy hostelu, 

nauczyciele 

 

Zgodnie z planem pracy 

klasy i planem pracy 

hostelu 

 

P. selektywna 

Strategie: 

edukacyjne  

interwencyjne 

alternatywne 

Motywowanie uczniów do 

systematycznego uczęszczania do szkoły i 

obniżanie absencji szkolnej 

Indywidualne kontrakty 

edukacyjne, 

okresowy pobyt w hostelu, 

konsultacje, porady i 

interwencje wychowawcze 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy klasy. 

Psychologowie, 

pedagodzy 

Według potrzeb, 

zgodnie z planem IPET 

P. uniwersalna 

Strategie: 

interwencyjne 

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i 

instytucjami świadczącymi pomoc 

medyczną, psychologiczną, terapeutyczną 

 

Udzielanie wsparcia, 

interwencje wychowawcze,  

Indywidualne konsultacje i 

porady 

Wychowawcy 

socjoterapeuci, 

wychowawcy klas, 

wychowawcy hostelu, 

Psychologowie, 

pedagodzy 

Według potrzeb, 

zgodnie z planem IPET 

P. selektywna 

Strategie: 

edukacyjne  

interwencyjne 

zmiany 

środowiskowej 



 


