
Plan Wychowawczo- Profilaktyczny Akademickich Szkół w Łomży na rok szkolny 2019/ 2020 

 

Wychowawcze zadania priorytetowe w roku szkolnym 2019/ 20 to:   

• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

• Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno 

-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

• Rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości. 

Profilaktyczne zadania priorytetowe w roku szkolnym 2019/ 20 to:   

• profilaktyka uzależnień,  

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej. 

Wytyczne i kierunki działań oświatowo- zdrowotnych i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łomży w roku szkolnym 

2019/ 2020  

1. Popularyzowanie zasad zdrowego stylu życia, a w szczególności:  

 Poprawa sposobu żywienia oraz zmniejszenie występowania otyłości 

 Zapobieganie nałogom- nikotynizm, alkoholizm, narkomania 

 Zwiększanie aktywności fizycznej ludności 

2. Kontynuacja programów edukacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym 

 „Trzymaj formę” 

 „Mam wybór… wybieram rozsądek” 

 Zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez popularyzowanie wiedzy dotyczącej profilaktyki i zachowań prozdrowotnych 

 Program zapobiegania HIV i zwalczania AIDS 

 „ARS czyli jak dbać o miłość” 



SFERY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 

 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

 

Cel główny Zadania Sposób realizacji  Termin  Uwagi 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa  

Permanentne oddziaływanie 

obecnością nauczycieli 

podczas dyżurów, 

zwracanie uwagi na 

zachowanie, przestrzeganie 

norm społecznych.  

 

 

  

Działania prewencyjne 

służące upowszechnianiu 

wiedzy dotyczącej 

bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i bhp. 

   

Działalność profilaktyczna 

w obszarach: pierwszej 

pomocy przedmedycznej 

oraz odpowiedzialności 

prawnej młodzieży. 

   

Stwarzanie 

optymalnych 

warunków do 

nauki. 

Systematyczne 

monitorowanie frekwencji 

uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. 

Zwiększenie współpracy z 

rodzicami w zakresie 

kontroli obowiązku 

szkolnego 

   

Wspieranie uczniów 

przejawiających problemy 

w nauce poprzez 

Rozpoznanie uczniów ze 

SPE i organizacja dla nich 

pomocy pedagogiczno-

psychologicznej. 

   



Wspieranie 

młodych ludzi w 

racjonalnym 

planowaniu 

dalszej ścieżki 

kształcenia 

Doradztwo zawodowe  

 

   

Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy 

   

Uczenie działania 

zespołowego, 

tworzenia klimatu 

dialogu i 

efektywnej 

współpracy, 

umiejętności 

słuchania innych i 

rozumienia ich 

poglądów. 

 

Rozwijanie kompetencji 

społecznych poprzez: 

Warsztaty z zakresu 

komunikacji społecznej, 

pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród 

innych, analizy sytuacji 

problemowych i możliwości 

ich konstruktywnego 

rozwiązywania. 

   

Budowanie 

postaw 

nastawionych na 

prawidłowe 

funkcjonowanie 

w grupie, 

rodzinie, 

społeczeństwie;  

 

upowszechnienie 

wiedzy na temat 

zasad 

obowiązujących 

ucznia ALO i 

ASP w Łomży. 

Uczenie zasad 

samorządności i 

demokracji- wybory do 

samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych 

   

Zapoznanie młodzieży z 

dokumentami 

wewnętrznymi regulującymi 

życie wewnętrzne szkoły 

   

Wykorzystanie zasad 

oceniania zachowania jako 

czynnika motywacyjnego i 

wspomagającego 

kształtowanie osobowości 

młodzieży. 

   



Ukierunkowanie 

na kształtowanie 

postawy 

otwartości w 

życiu 

społecznym, w 

tym kształtowanie 

postawy szacunku 

wobec 

środowiska 

naturalnego 

Udział w akcjach 

proekologicznych, 

społecznych, 

charytatywnych na rzecz 

zwierząt, wycieczki 

krajoznawcze. 

   

 

 

 

 

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

 

Rozwijanie 

kompetencji 

informatycznych 

młodzieży oraz 

zasad 

bezpiecznego i 

odpowiedzialnego 

korzystania z 

zasobów 

dostępnych w 

sieci. 

Współtworzenie strony 

internetowej promującej 

działalność placówki 

poprzez umieszczanie 

artykułów i materiałów na 

stronie 

   

Redagowanie  - z udziałem 

młodzieży - informacji o 

działaniach podejmowanych 

w szkole na portalach 

społecznościowych 

(facebook) 

   

Działalność profilaktyczna 

w obszarach bezpiecznego 

korzystania z zasobów 

cyfrowych 

   

Rozpoznanie i 

odkrywanie 

możliwości, 

talentów, 

uzdolnień i 

zainteresowań 

uczniów oraz ich 

Przeprowadzanie w klasach 

diagnoz i ankiet, obserwacje 

podczas bieżącej pracy 

   

Prowadzenie warsztatów, 

wyjścia do muzeum, teatru, 

na wystawy, udział w życiu 

kulturalnym 

   



twórcze 

wykorzystanie 

Angażowanie do udziału w 

konkursach  

   

Przygotowanie programów 

artystycznych na 

uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów na 

forum szkoły 

   

Rozwijanie umiejętności 

twórczego myślenia, budzenie 

ciekawości poznawczej 

   

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO (AKSJOLOGICZNEGO) 

 

Kształtowanie 

postaw. 

Kultywowanie 

tradycji 

narodowych  

Kultywowanie tradycji i 

zwyczajów szkoły. 

 

   

Rozwijanie patriotyzmu 

narodowego i lokalnego.  

 

   

Udział delegacji uczniów w 

uroczystościach miejskich 

   

Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym. 

Kontynuowanie współpracy 

z instytucjami kultury oraz 

wspierającymi wychowanie 

i planowanie dalszej ścieżki 

kształcenia. 

   

Kształtowanie 

postaw szacunku 

dla drugiego 

człowieka oraz 

niesienia 

bezinteresownej 

pomocy 

potrzebującym.

  

wolontariat szkolny 

działalność charytatywna 

   

Ukierunkowanie na 

zdobycie 

konstruktywnego i 

Zajęcia podnoszące poczucie 

własnej wartości 

   



stabilnego systemu 

wartości, w tym 

doceniania zdrowia 

oraz poczucia sensu 

istnienia 

Kształtowanie 

poczucia godności, 

rozumienia i 

szanowania własnej 

autonomii oraz 

wolności w 

związku z 

szanowaniem 

niezależności i 

wolności innych 

osób 

Eliminowanie z życia 

szkolnego agresji i 

przemocy rówieśniczej. 
 

   

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

 

Profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych  

Uświadamianie zagrożeń 

związanych z nałogami i 

uzależnieniami, w tym od 

alkoholu, nikotyny i 

narkotyków 

   

Rozwijanie samodzielności, 

kreatywności i 

innowacyjności 

wychowanków. 

   

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia  

Zachęcanie do aktywności 

fizycznej  

   

Kształtowanie właściwych 

nawyków zdrowotnych i 

podejmowanie zachowań 

prozdrowotnych 

   

Promowanie zdrowego stylu 

życia, w tym właściwego 

sposobu odżywiania się  

   

 

 



OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO (PSYCHICZNEGO) 

 

Podtrzymywanie 

współpracy z 

rodzicami. 

Poznanie sytuacji rodzinnej, 

środowiska i potrzeb 

uczniów. 

   

Uwzględnianie opinii 

rodziców w ważnych 

sprawach wychowawczych 

   

Edukacja w 

kierunku 

samopoznania  

Nauka nabywania 

świadomości własnych 

słabych i mocnych stron  

   

Kształtowanie 

samoakceptacji, budowanie 

poczucia własnej wartości  

   

Edukacja w 

kierunku radzenia 

sobie w 

sytuacjach 

trudnych   

Kształtowanie umiejętności 

konstruktywnych metod 

radzenia sobie ze stresem  

  

 

 

Rozwijanie postawy 

asertywności 

   

 

 

 


