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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO 

W KAMIONKU WIELKIM 

na rok szkolny 2020/21, 2021/22, 2022/23. 

Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

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

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

487).  

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U.  

z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenia MEN z dnia 22 stycznia 2018r zmieniające rozporządzenie 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.214). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (dz. U. 

poz.1492). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021. 

 Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2019r. poz.1239ze zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).  

 Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia. 
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Wstęp 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim opiera się na 

przyjętej w placówce koncepcji pracy. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem MOW i systemem oceniania. 

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych placówki jest współpraca całej społeczności oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie, w szkole i grupie wychowawczej, które w swojej działalności powinny uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak  

i założenia pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie a także priorytety edukacyjne państwa. Rolą placówki, oprócz jej funkcji 

resocjalizacyjnej i dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z wychowanków oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie wychowanków w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej.  

Program wychowawczo- profilaktycy realizowany jest z godnie z wytycznymi i  procedurami funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego  w czasie stanu epidemii Covid- 19. 

Program wychowawczo-profilaktyczny ośrodka tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia 

wymagania opisane w podstawie programowej.  

Program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 

profilaktyczne skierowane do wychowanków.  

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w placówce,  

z uwzględnieniem: 

 Wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

 Wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 Ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki, 

 Wniosków i analiz (wymiana doświadczeń i spostrzeżeń ze spotkań zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów 

wychowawczych),  
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 Analiza potrzeb wychowanków na podstawie dokumentacji, 

 Innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla placówki ( koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez 

dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).  

Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie 

tradycji i ceremoniału ośrodka. 

Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 Powszechną znajomość założeń programu – przez wychowanków, rodziców i wszystkich pracowników MOW, 

 Zaangażowanie wszystkich podmiotów społeczności ośrodka i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

 Respektowanie praw wszystkich członków społeczności oraz kompetencji organów MOW (dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd 

uczniowski), 

 Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym placówki (udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą 

i profilaktyczną MOW),  

 Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 
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I. Misja MOW 

Misją MOW jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania 

dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Placówka zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju 

wychowanków w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Misją MOW jest 

uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości, jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego  

i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją 

MOW jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz 

troska o bezpieczeństwo wychowanków, nauczycieli, wychowawców i pracowników.  

 

II. Sylwetka wychowanka 

Dążeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jest przygotowanie wychowanków do poprawnego funkcjonowania w życiu 

społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.  

 

Oczekiwana sylwetka wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z uwzględnieniem stanu na wejściu 

 

Sfery 

 

 

Wychowanek po przyjęciu do MOW często: 

 

Sylwetka wychowanka 

 

Sfera fizyczna 

 

 Nie ma wyrobionych nawyków higienicznych. 

 Ma trudności w utrzymaniu czystości wokół siebie. 

 Nie przestrzega zasad zdrowego żywienia.  

 Eksperymentuje, nadużywa lub jest uzależniony 

(nikotyna, alkohol, substancje psychoaktywne) 

 Nie dba o rozwój fizyczny, przedkłada wypoczynek 

 

 Ma wyrobione nawyki higieniczne, dba 

o higienę osobistą oraz o porządek i 

czystość wokół siebie. 

 Ma świadomość wpływu racjonalnego 

żywienia na własne zdrowie. 

 Jest świadomy zagrożeń wynikających 
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bierny nad aktywny. zużywania substancji 

psychoaktywnych. 

 Chętnie korzysta z zajęć na świeżym 

powietrzu. 
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Sfera emocjonalna 

 

 Wychowanek ma zaburzone więzi z rodziną, 

dorosłymi i rówieśnikami. 

  Nie kontroluje emocji, wybucha złością, używa 

wulgaryzmów, poniża, obraża, skraca dystans, 

konfliktuje się, jest roszczeniowy, egocentryczny. 

 Jest wycofany, lękowy, z syndromem dziecka 

zaniedbanego lub maltretowanego. 

 Jest depresyjny, z myślami samobójczymi, z 

trudnościami adaptacyjnymi, nie umie szukać 

adekwatnej pomocy. 

 Ma zaburzenia emocji i zachowania lub inne diagnozy 

psychiatryczne. 

 

 Podtrzymuje kontakt z rodziną i potrafi 

ujawniać pozytywne emocje względem 

bliskich. 

 Kontroluje emocje, potrafi je 

rozpoznać, nazwać i wyrażać w sposób 

akceptowany społecznie. Coraz 

częściej stosuje komunikat JA, kieruje 

się zasadą szacunku wobec innych, 

akceptuje różnice indywidualne. 

 Zauważa potrzeby innych i uwzględnia 

je we własnych działaniach. Jest 

bardziej otwarty i prospołeczny. 

 Uczy się akceptacji samego siebie, 

potrafi nazwać swoje mocne i słabe 

strony. Ma adekwatną samoocenę. 

 Jest świadomy swoich zaburzeń, wie 

gdzie i jak można zwrócić się po 

pomoc specjalistyczną. 

 

 

Sfera intelektualna 
 W związku z serią niepowodzeń szkolnych przeżywa 

awersję szkolną, niechęć do nauczycieli i brak 

motywacji do wysiłku umysłowego oraz udziału w 

uroczystościach i pracach wykonywanych na rzecz 

placówki oraz innych osób. 

 Ma duże zaległości szkolne w zakresie wiodących 

przedmiotów szkolnych. Często ma opóźnienie 

edukacyjne 

 Zdiagnozowano u niego deficyty poznawcze ( m.in. 

zaburzenia analizatorów wzrokowego, słuchowego, 

 Przełamał opór i niechęć do szkoły, 

brał czynny udział w życiu placówki, 

podejmował działania na rzecz innych 

osób 

 Nadrobił zaległości szkolne, uzyskał 

promocję do klasy programowo 

wyższej, zakończył etap edukacyjny, 

zdobył zawód kucharza. 

 Jest świadomy swoich deficytów, stara 

się je kompensować, jest przygotowany 
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dysgrafię, dysleksję, dyskalkulię) oraz problemy z 

koncentracją. 

 Nie jest zmotywowany do nauki. 

 Cechuje go brak ciekawości poznawczej. 

 Nie ma wyrobionych nawyków wysiłku umysłowego, 

systematyczności i samodyscypliny. 

 Nie ma planów na przyszłość, żyje „chwilą”.  

 Nie uwzględnia potrzeby kształcenia i zdobycia 

zawodu, jako sposobu na usamodzielnienie i 

niezależność finansową. 

do kontynuowania nauki lub podjęcia 

nauki zawodu. 

 

 Uzyskał pozytywne doświadczenia w 

relacjach z nauczycielami i 

wychowawcami, dzięki czemu 

przełamał opór wobec dorosłych, 

nauczył się z nimi współpracować. 

 Ma rozbudzoną ciekawość poznawczą, 

umie korzystać z różnych źródeł 

informacji i dokonywać ich selekcji. 

 

 

Sfera społeczna 

 

 Nie jest wdrożony do funkcjonowania w roli ucznia. 

 Wykształcenie nie jest dla niego wartością. 

 W życiu kieruje się swoimi prawami lekceważąc 

obowiązki, normy i zasady współżycia społecznego. 

 W związku z zaburzonymi relacjami rodzinnymi i 

negatywnymi doświadczeniami szkolnymi nie 

respektuje autorytetu dorosłych, ma trudności z 

podporządkowaniem się panującym w placówce 

zasadom, z oporem wykonuje polecenia nauczycieli i 

wychowawców. 

 W relacjach z płcią przeciwną przejawia tendencje do 

egocentryzmu i skupiania się na sferze fizycznej 

ignorując intymny aspekt związku i szacunek do 

partnerki. 

 Ma negatywny stosunek do legalnej pracy.  

 Ma wyuczony mechanizm „pokoleniowego ” 

korzystania z opieki i pomocy społecznej, cechuje go 

roszczeniowość i wyuczona bezradność. 

 Ma zaburzone relacje rodzinne i rówieśnicze. 

 

 Uznaje autorytet dorosłych, potrafi 

dostosować się do stawianych 

wymagań i granic. 

 Ma podstawową wiedzę na temat 

świadczeń uzyskiwanych dzięki pracy 

na umowę.  

 Jest przygotowany do podjęcia nauki 

zawodu (wie, w jakim zawodzie chce 

pracować) lub uzyskał zawód kucharza. 

Może podjąć pracę w zawodzie lub 

kontynuować naukę. 

 Ma poprawne relacje z najbliższą 

rodziną i środowiskiem rówieśniczym. 

Ceni wartość rodziny, bierze 

współodpowiedzialność za budowane 

relacje. 

 Uzyskał promocję do klasy 

programowo wyższej / ukończył etap 

edukacyjny. 
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 Ma lekceważący stosunek do historii i tradycji.  Zna i przestrzega normy i zasady 

współżycia społecznego. 

 Jest świadomy swoich praw i 

obowiązków, jako obywatel i patriota. 

 Zna historię kraju i regionu oraz 

kultywuje święta i tradycje. 

 

 

Sfera duchowa 

 

 Ma zaburzone pojęcie wolności i odpowiedzialności, 

 Ma spłycone rozumienie pojęcia miłości i przyjaźni, 

które często są ukierunkowane na zaspokajanie 

własnych potrzeb. 

 Jest mało tolerancyjny na odmienność rasową, 

etniczną, kulturową czy wyznaniową, 

 Do prawdy odnosi się wybiórczo, manipulacyjnie, 

często posługuje się kłamstwem, 

 Nie ma wyrobionych nawyków obowiązkowości i 

systematyczności, 

 Ma wypaczoną hierarchię wartości moralnych, 

ukierunkowanych głównie na siebie, często 

zaczerpniętych z podkultury więziennej, 

antyspołecznej, 

 Człowiek i życie nie stanowią dla niego wartości 

samych w sobie. Względem słabszego kieruje się 

pogardą i niechęcią, 

 Nie czuje się częścią świata natury, nie czuje 

odpowiedzialności za środowisko, 

 Wywodzi się z kulturowo ubogiej rodziny, która nie 

uczestniczy w życiu społeczno – kulturowym. 

 

 

 Bierze odpowiedzialność za własne 

decyzje i czyny, 

 Rozumie, czym jest miłość i przyjaźń, 

nie odnosi tych pojęć tylko do 

zaspokajania własnych potrzeb, 

 Uznaje odmienność rasową, etniczną, 

kulturową czy wyznaniową, 

 Ma świadomość własnego wpływu na 

środowisko, czuje się jego częścią, 

 Wie, na czym polega odpowiedzialność 

i systematyczność, jest gotowy do 

podjęcia decyzji, czy będzie 

funkcjonował zgodnie z nimi, 

 Uznaje wartość drugiego człowieka i 

życia w wielu jego przejawach, 

 Ma bardziej dojrzały i zgodny z ogólnie 

przyjętym system wartości. 
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III. Cele ogólne programu profilaktyczno – wychowawczego oraz zakres działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej  

i dydaktycznej zmierzającej do realizacji tych celów. 

 

 

W sferze fizycznej 

 

 

 Osiągnięcie pełnej dojrzałości ukierunkowanej na zdobycie przez wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych. 

 

 

W sferze emocjonalnej 

 

 

 Ukierunkowanie na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, poczucia siły, chęci do życia i 

witalności. 

 

 

W sferze intelektualnej 

 

 

 Motywowanie do podejmowania wysiłku umysłowego, systematycznej nauki szkolnej, poszukiwania, 

odkrywania i rozwijania zainteresowań. 

 

 

W sferze społecznej 

 

 

 Przygotowanie wychowanka do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach społecznych (syna, 

partnera, ojca, męża, obywatela). Kształtowanie postawy otwartości i aktywności w życiu społecznym. 

 

 

W sferze duchowej 

 

 

 Budowanie systemu wartości opartego na szacunku dla własnego zdrowia i życia oraz życzliwości i 

uczciwości w relacjach społecznych. 
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1. Działalność wychowawcza w placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia  

i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

a) Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie 

zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych. 

b) Emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, poczucia siły, chęci do życia i witalności,  

c) Intelektualnej – ukierunkowanej na kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału intelektualnego  

i ciekawości poznawczej. 

d) Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej 

analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

e) Aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia 

zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

2. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

a) Współdziałanie całej społeczności MOW na rzecz kształtowania u wychowanków wiedzy, umiejętności i postaw określonych  

w sylwetce wychowanka. 

b) Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych  

z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

c) Współpracę z rodzicami lub opiekunami wychowanków w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw 

prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań ekologicznych. 

d) Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole i internacie, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów  

i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów. 

e) Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich 

rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów. 

f) Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów. 

g) Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu,  

h) Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej. 
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i) Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych  

i prospołecznych. 

 

 W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej i przestrzegania harmonogramu dnia. 

 Wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Motywowanie do utrzymania abstynencji. 

 Minimalizowanie przejawów agresji i przemocy rówieśniczej. 

 Analizowanie przyczyn ucieczek i skuteczne zapobieganie im. 

 Motywowanie do nauki i pomoc w uzupełnianiu zaległości szkolnych. 

 Objęcie szczególna opieką wychowanków z diagnozami zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych oraz 

zaburzeń depresyjnych z myślami/czynami samobójczymi. 

 

 

3. Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

a) Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz 

postępowania/leczenia w tego typu przypadkach. 

b) Zwrócenie szczególnej uwagi na problem nadużywania alkoholu przez młodzież, który jest przyczyną większej ilości szkód niż 

uzależnienie od alkoholu.  

c) Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 

d) Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania  

i wyrażania własnych emocji. 
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e) Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji  

w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

f) Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych 

objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej. 

 

4. Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców 

lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

a) Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

b) Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów  

w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

c) Przekazanie informacji wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji 

prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

d) Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania 

nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

5. Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej 

poprzez stosowanie strategii przekazu informacji, strategii alternatyw, strategii edukacji normatywnej, strategii rozwijania umiejętności 

wychowawczych oraz strategii kształtowania umiejętności życiowych w celu eliminowania lub minimalizowania zachowań 
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ryzykownych (problemowych), takich jak: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i leków psychoaktywnych, 

przedwczesną inicjację seksualną, zachowania agresywne, stosowanie przemocy, drobne przestępstwa, czyny chuligańskie, wandalizm, 

zaniedbywanie obowiązków szkolnych tj. wagary, ucieczki. 

 

Działalność profilaktyczna uwzględnia środowiskowe, rodzinne i związane z grupą rówieśniczą czynniki ryzyka oraz czynniki 

chroniące – wsparcie w rodzinie, dobre relacje z dorosłymi, wsparcie rówieśników modelujących prawidłowe zachowania, konstruktywne 

wykorzystywanie czasu wolnego, zaangażowanie w naukę, poszanowanie dla wartości równości, poszanowania innych, uczciwości, 

wstrzemięźliwości i odpowiedzialności oraz dobrą samoocenę, samokontrolę i optymizm, obejmuje: 

a) Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od 

poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych. 

b) Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są  

w wysokim stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych. 

c) Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych. 

d) Leczenie zaburzeń zachowania i emocji oraz uzależnień we współpracy z placówkami specjalistycznymi. 

Działania te obejmują w szczególności: 

a) Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych  

w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

b) Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej. 

c) Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych. 
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d) Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. 

e) Włączanie w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań  

 z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych. 

IV. Kształcenie postawy i zachowań wychowanków  w zakresie zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem Covid-19. 

1) Edukacja młodzieży w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid- 19: 

 Przekazywanie informacji i  niezbędnych materiałów informacyjnych oraz ostrzegawczych wychowankom  niezbędnych  w związku  

z zaistniałą sytuacją, w celu właściwego przestrzegania zasad sanitarnych na terenie placówki. 

 Prowadzenie apeli, pogadanek w szkole, w grupach wychowawczych dotyczących reżimu sanitarnego. 

       2)Wdrożenie  procedur, mających na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń mikrobiologicznych: 

 Wprowadzanie i aktualizowanie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie bezpiecznego zachowania  na czas epidemii 

koronowirusa, 

 Wspieranie młodzieży w kryzysie izolacji, ograniczonych możliwości  odwiedzin oraz urlopowania w miejscu zamieszkania. 
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V. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

a) Wdrażanie zachowań prozdrowotnych.  

b) Promowanie zasad higieny osobistej, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się.  

c) Dbanie o bezpieczeństwo wychowanków w trakcie pobytu w placówce. 

 

2. OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

a) Nauka konstruktywnego nazywania i wyrażania swoich emocji.  

b) Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

c) Zajęcia na temat umiejętności wskazania swoich mocnych i słabych stron. 

 

3. OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

a) Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych poprzez minimalizowanie dokonywanych ucieczek i motywowanie do nauki 

w warunkach MOW. 

b) Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

c) Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań. 

d) Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

e) Kształcenie zawodowe oparte na współpracy z pracodawcami 

f) Rozwój doradztwa zawodowego. 

g) Udział w projektach edukacyjnych  

 

4. OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

a) Integracja zespołów klasowych i grupowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych. 
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b) Za poznawanie wychowanków z obowiązującymi normami. Wdrażanie do ich respektowania.  

c) Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu. 

d) Wdrażanie postaw patriotycznych poprzez uroczyste obchodzenie  rocznicy odzyskania Niepodległości. 

 

5. OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

a) Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole  norm i wartości. 

b) Zapoznawanie wychowanków z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy i regulaminie MOW.  

c) Poprawa relacji między pracownikami szkoły i uczniami (budowanie poprawnych relacji pomiędzy wszystkimi pracownikami 

pedagogicznymi a uczniami, zwrócenie szczególnej uwagi na szacunek  i posługiwanie się zasadami kultury osobistej). 

 

 

VI. Struktura oddziaływań wychowawczych 

Dyrektor szkoły: 

 Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga 

nauczycieli w realizacji zadań, 

 Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 
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 Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji 

organów szkoły, 

 Nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

 

Rada pedagogiczna: 

 Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej placówki i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 

 Opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach nadzwyczajnych, 

 Uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 Uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

 

Nauczyciele: 

 Współpracują z wychowawcami grup w zakresie realizacji zadań wychowawczych,  

 Reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 Przestrzegają obowiązujących w placówce procedur postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, 

 Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 Rozmawiają z uczniami, wychowawcami i rodzicami o zachowaniu uczniów i ich postępach w nauce, 

 Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

Wychowawcy klas/grup wychowawczych: 

 Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie/grupie rozpoznając indywidualne potrzeby uczniów/wychowanków, 

 Analizują i rozwiązują bieżące problemy wychowawcze, 

 Opracowują procedury postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, 
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 Na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują 

plan pracy wychowawczej dla klasy/grupy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania grupy i potrzeby 

uczniów, 

 Przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, 

 Zapoznają uczniów swoich klas/grup i ich rodziców z regulaminem MOW, 

 Oceniają zachowanie uczniów/wychowanków, zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

 Współpracują z innymi nauczycielami/wychowawcami i rodzicami uczniów/wychowanków oraz pedagogami i psychologami, 

 Wspierają uczniów/wychowanków potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, doświadczających kryzysów 

emocjonalnych, 

 Dbają o dobre relacje w klasie/grupie, 

 Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

 Współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

 Podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

Pedagog szkolny/psycholog: 

 Diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 Współpracuje z wychowawcami i rodzicami wychowanków potrzebujących indywidualnej opieki psychologiczno- pedagogicznej, 

 Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań  

o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

 

 

Rodzice: 

 Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w placówce, 

 Współpracują z wychowawcą grupy. 
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Samorząd uczniowski: 

 Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 Może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

 

VII. Harmonogram działań wraz z terminami i osobami odpowiedzialnymi za ich realizację zawarty jest w planach pracy poszczególnych grup 

wychowawczych, zespołów nauczycieli i zespołu psychologiczno – pedagogicznego. 

 

VIII. W bieżącym roku szkolnym realizujemy na terenie placówki następujące programy profilaktyczne: 

 „Mnie to nie dotyczy”, Teen Challenge, Chrześcijańska Misja Społeczna, oddział w Elblągu, Krzysztof Aszeldorf – wszystkie 

grupy wychowawcze oraz rozmowy indywidualne z wybranymi wychowankami, 

 Spotkania wspólnoty AA dla wybranej grupy wychowanków, 

 Program własny ,,Mediacje rówieśnicze” - program interwencyjnym a jego celem jest przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej 

przybierającej formę agresji słownej, fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy i skierowany jest do nieletnich przebywających 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim w każdej grupie wychowawczej. 

 

 

IX. 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 wychowanków i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2. Analizę dokumentacji, 

3. Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
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4. Rozmowy z rodzicami, 

5. Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6. Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-

profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. 

Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna. 

 


