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Wstęp 
 
          Susz, to niewielkie miasto w województwie warmińsko – mazurskim, leżące nad 
Jeziorem  Suskim. Tu znajduje się Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej, który jest szkołą z 
ponad 55- letnią tradycją. Technikum posiada wykwalifikowaną kadrę, wiele kół 
zainteresowań,  nowoczesne sale wykładowe i pracownie specjalistyczne do nauki  
zawodu : sale komputerowe, laboratorium języków obcych , pracownie gastronomiczne, 
salę obsługi konsumenta, wymiarową salę gimnastyczną i siłownię  ze sprzętem siłowym i 
rehabilitacyjno-rekreacyjnym. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi 
proces dydaktyczno – wychowawczy uczniów: placówkami kulturalno-oświatowymi, 
Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Miejsko – Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 
policją, strażą pożarną, wieloma pracodawcami oferującymi atrakcyjne propozycje 
odbywania praktyk zawodowych. 
       Współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami oraz cała baza szkoły mają znaczący 
wpływ na wychowanie młodzieży, czyli wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości 
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być 
wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.  Zdarza 
się jednak często, że osiągnięcie owych celów jest zagrożone. Jednym z zagrożeń stały się 
współcześnie agresja i przemoc w szkole. Wiele czynników determinuje pojawienie się 
niepożądanych zachowań u młodzieży. Osobowość młodego człowieka kształtuje się w 
wyniku obserwacji otoczenia i procesów naśladownictwa wzorów dostrzeganych w 
środowisku społecznym dziecka, przede wszystkim jego rodziców. Poza kręgiem 
rodzinnym psychikę i zachowania prospołeczne młodzieży kształtują jeszcze grupa 
rówieśnicza oraz środowisko szkolne. 
Jest oczywiste, że zachowanie nacechowane agresją i nadmiarem negatywnych emocji może 
przynieść niepożądane następstwa fizyczne i psychiczne zarówno u jednostki, jak i dla jej 
otoczenia. 
         Celem niniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego jest przygotowanie i 
realizacja działań wychowawczo-profilaktycznych mających efektywnie pomóc młodzieży 
w rozwiązywaniu problemów bez powodowania nadmiernego napięcia emocjonalnego – 
głównej przyczyny zachowań agresywnych – a także w kształtowaniu postaw ułatwiających 
współżycie z innymi oraz zrozumienie siebie i innych.  
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Rozdział I 
Podstawa prawna 

 
1. Podstawy prawne działalności wychowawczej 
 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
Art. 72: 

„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od 
organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 
wyzyskiem i demoralizacją” 
 
„Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz 
Publicznych” 
   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie    

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej) 

 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz        
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012. poz.977) 
Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 895) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach 

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form 
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1458 i 2439) 
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 Statut szkoły określa w szczególności: 
 
§9   ust. 2       Szkoła realizuje własny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

uchwalony przez Radę Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i 
Samorządu Uczniowskiego. 

§9 ust.3  Kształtowanie środowiska wychowawczego opiera się na humanistycznej 
koncepcji wychowania, której szczegółowe cele i zadania są w Programie 
Wychowawczo - Profilaktycznym 

 
 Konwencja o Prawach Dziecka – przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 
 

Artykuł 18 
2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji 

Państwa – Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom 
prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem 
dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad 
dziećmi. 

3. Państwa – Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki do zapewnienia 
dzieciom pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów 
pracy w zakresie opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione. 
 
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich. 

       (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109) 
 
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 

       (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszym zam.) 
 
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

       (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198) 
 
 Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55)  
 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

        (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) 
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Rozdział II 

Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego 
 

Przeprowadzona diagnoza wskazuje, iż problemy występujące w szkole dotyczą głównie: 

 naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej; 
 niskiej motywacji do uczenia się ; 
 podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych, tj. wagarowanie, palenie 

papierosów,  
 braku radzenia sobie ze stresem;  
 współpracy z rodzicami; 

 
Rozdział III 

Przyjęta wizja szkoły 

Technikum w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu to placówka, w której:  

 uczniowie czują się bezpiecznie, 
 uczniowie mają  optymalne warunki gwarantujące dobre i skuteczne nauczanie 

przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej lub podjęcia nauki na uczelniach 
wyższych, 

 uczniom udziela się pomocy i wsparcia oraz aktywnie współdziała z rodzicami, 
 dba się o kształtowanie szacunku do historii, tradycji i kultury wielkiej i małej 

ojczyzny; 
 uczeń ma zapewnioną opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

Rozdział IV 
Przyjęta sylwetka absolwenta 

  Uczeń Technikum w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu nabywa w  szkole 
umiejętności do prawidłowego funkcjonowania w życiu, tj.: 

 samodzielność – uczeń kieruje swoim działaniem, dociera do różnych źródeł 
informacji, potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach 
problemowych, rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, 

 odpowiedzialność – uczeń odpowiada za swoje wyniki w nauce, za skutki 
podejmowanych decyzji, potrafi odróżnić rzeczywistość  od wyobraźni, 
podporządkowuje się określonym zasadom życia społecznego, dba o zdrowie i życie 
własne i innych; 
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 etyczność – uczeń odróżnia prawdę od kłamstwa, umie współdziałać z innymi, 
rozumie sens praw i obowiązków, szanuje siebie i innych, szanuje dobro wspólne, 
dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia. 

Rozdział V 
Cele główne: 

Podstawowym celem szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest:  

 wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju wychowanka poprzez: rozwijanie 
indywidualnych potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji 
nauczyciel- uczeń - rodzic ; prowadzenia działań wychowawczych podejmowanych 
we współpracy z rodzicami, wdrażanie do prowadzenia zdrowego stylu życia; 

 podnoszenie jakości kształcenia oraz udzielanie wsparcia psychologiczno – 
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych; 

 wykształcenie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: 
wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,  

 profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, 
wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi 
zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona 
przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami, bezpieczne i efektywne korzystanie z 
technologii cyfrowych. 
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1.Obszar: Bezpieczeństwo Kultura 

   Zadania Treści Formy realizacji Odpowiedzialny 
 

   Termin 

I. Dbanie o 
bezpieczeństwo 
swoje i innych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Zapoznanie z zasadami 
bezpieczeństwa w szkole: 
a) instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego, 
b) procedurami bezpieczeństwa 
wewnętrznych i zewnętrznych 
zagrożeń fizycznych w szkole, 
c) procedurami bezpieczeństwa 
organizacji zajęć w Zespole 
Szkół od 1 września 2021r., 
d) regulaminami pracowni i 
zasadami BHP, 
e) regulaminem wycieczek 
szkolnych 
 

1.Zajęcia z 
wychowawcą 
2.Zajęcia 
instruktażowe z 
nauczycielami 
przedmiotów 
3.Próbne alarmy 
przeciwpożarowe 
4.Pogadanki z 
pedagogiem 
5. Dyżury 
nauczycieli  
 
 

Dyrektor: Beata 
Szczepaniak – 
Furman 
Wicedyrektor: 
K.Juszczak 
Pedagog 
B.Kawicka 
Wychowawcy: 
L.Masna 
M.Wilk 
C.Sacharczuk 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A.Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
A.Dziczek 
Pozostali 
nauczyciele 
 
 

   IX - VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Dbałość o wysoką 
frekwencję uczniów 

1.Kontrola przyczyn 
nieobecności w szkole. 
Wzmożona kontrola nad 
uczniami uchylającymi się od 
obowiązków szkolnych 
 
 

1.Zajęcia z 
wychowawcą 
2.Spotkania 
zespołu 
wychowawczego 
3.Rozmowy 
indywidualne 
z uczniami 
rodzicami 
 

Dyrektor: Beata 
Szczepaniak – 
Furman 
Wicedyrektor: 
K.Juszczak 
Pedagog 
B.Kawicka 
Wychowawcy: 
L.Masna 
M. Wilk 
C.Sacharczuk 
A.Dziczek 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A.Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
 
 
 
 
 

IX - VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 
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2. Obszar: Relacje Zdrowie 

III. Przestrzeganie 
norm społecznych i 
zachowanie kultury 
osobistej 
 
 

1.Ustalenie i realizacja zasad 
funkcjonowania w społeczności 
szkolnej, klasowej w oparciu o 
statut szkoły i procedury 
bezpieczeństwa organizacji 
zajęć w szkole 
 2. Podnoszenie poziomu 
kultury osobistej młodzieży  
( wyrabianie taktu, delikatności 
i dyskrecji w postępowaniu z 
drugim człowiekiem, dbałość o 
kulturę języka ojczystego) 
3. Dbanie o wspólne mienie i 
wzajemny szacunek 
4. Redukowanie agresywnych 
zachowań poprzez 
kształtowanie właściwej 
komunikacji oraz uczenie 
sposobów rozwiązywania 
konfliktów 
5. Wychowanie do wrażliwości 
na prawdę i dobro. 
Kształtowanie właściwych 
postaw szlachetności, 
zaangażowania społecznego i 
dbałości o zdrowie. 
 
 

1.Zajęcia z 
wychowawcą,  
nauczycielami 
poszczególnych 
przedmiotów, 
pedagogiem, 
specjalistami 
 2.Zajęcia kół 
zainteresowań, 
uroczystości 
szkolne, 
wycieczki szkolne 
3. Udział uczniów 
w „Konkursie 
ortograficznym o 
Pióro Starosty” 

Dyrektor: Beata 
Szczepaniak – 
Furman 
Pedagog 
B.Kawicka 
Wychowawcy: 
L.Masna 
M. Wilk 
C.Sacharczuk 
A.Dziczek 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A.Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
Pozostali 
nauczyciele 
Samorząd 
Uczniowski 

IX - VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania  Treści  Formy  
realizacji 

Odpowiedzialny     Termin 

I. Umiejętność 
funkcjonowania w 
grupie 
Kształtowanie 
postaw 
obywatelskich, 
społecznych 

1. Nabycie umiejętności 
współżycia w grupie społecznej 
2. Kształtowanie 
odpowiedzialności za siebie i 
innych 
3. Rozwiązywanie konfliktów w 
różnych sytuacjach 
4. Uczenie radzenia sobie z 
własnymi emocjami: sposoby 
radzenia sobie ze stresem 
5. Klasowe kultywowanie 
tradycji i obyczajów rodzinnych, 
regionalnych, narodowych, 
religijnych 

1.Godziny do 
dyspozycji 
wychowawców 
pedagoga 
2.Wycieczki 
szkolne 
3.Uroczystości 
związane z 
obchodami rocznic 
szkolnych, 
patriotycznych, 
akcje szkolne 

Opiekun SU 
A.Gaszczyńska 
Opiekunowie 
kół 
zainteresowań: 
A.Świergolski 
A.Gaszczyńska 
L.Masna 
Pozostali 
nauczyciele 
Rodzice 
Pedagog: 
 B.Kawicka 
Wychowawcy: 
L.Masna 

IX – VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 



 Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej 
Ul. Wiejska 1, 14-240 Susz 

Tel. (055) 278 61 98 fax. (055) 278 72 32 
www.zssusz.home.pl 

email: zssusz@wp.pl 

    Powiat Iławski             

 

 

6.Zintegrowanie zespołów 
klasowych, całej społeczności 
szkolnej, współpraca z 
rodzicami 
7. Przestrzeganie Regulaminu 
ZWO, prowadzenie polityki 
dialogu nauczyciel – uczeń – 
rodzic 
8. Udział i zaangażowanie w 
zajęciach  pozalekcyjnych 

M. Wilk 
C.Sacharczuk 
A.Gaszczyńska 
A.Sikorska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A.Dziczek 
 

II. Tworzenie 
wspólnoty szkolnej 
Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych 

1. Rozwijanie samorządności 
uczniowskiej 
2. Prawa i obowiązki ucznia. 
3. Stworzenie więzi 
wewnątrzszkolnej, rozwijanie 
wartości patriotycznych, 
przynależności do „Małej 
Ojczyzny”, kontynuacja 
zagadnień szkolnego projektu 
„Szkoła wierna dziedzictwu” – 
poszanowanie dla symboli 
narodowych, promocja kultury 
wysokiej, opieka nad miejscami 
pamięci narodowej 
4. Działanie na rzecz szerszego 
udostępnienia kanonu edukacji 
klasycznej, wprowadzenia w 
dziedzictwo cywilizacyjne 
Europy, edukacji patriotycznej, 
nauczania historii oraz 
poznawania polskiej kultury, w 
tym osiągnięć duchowych i 
materialnych. Szersze i 
przemyślane wykorzystanie w 
tym względzie m.in. wycieczek 
edukacyjnych. 

1.Godziny do 
dyspozycji 
wychowawców, 
pedagoga 
2.Wycieczki 
szkolne 
3.Zajęcia  
pozalekcyjne, 
działalność 
Samorządu 
Uczniowskiego  
4.Udział uczniów w 
konkursie ”Pieśni 
patriotycznych” 
 

Dyrektor: Beata 
Szczepaniak – 
Furman 
Wicedyrektor: 
K.Juszczak 
Pedagog 
B.Kawicka 
Wychowawcy: 
L.Masna 
M.Wilk 
C.Sacharczuk 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A.Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
A.Dziczek 
Pozostali 
nauczyciele 
 

IX – VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 
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III. Wykształcenie 
postaw tolerancji i 
wzajemnej 
akceptacji 
Pogłębienie więzi ze 
środowiskiem 
lokalnym i 
powiatowym 
Kształtowanie 
postaw 
obywatelskich 

1. Wzmacnianie poczucia 
własnej wartości. 
2. Wyrabianie przekonania o 
prawie do godnego życia i 
szacunku, empatii, asertywności. 
3.Uświadamianie i 
uwrażliwianie uczniów w 
tematyce niepełnosprawności, 
empatii w stosunku do osób 
niepełnosprawnych, 
komunikacji z osobami 
niepełnosprawnymi. 
4. Poznawanie walorów: 
przyrodniczych, historycznych i 
kulturowych Susza i okolic.  
5. Współorganizowanie 
zawodów sportowych/ 
powiatowych: 
 uczniów w imprezach 
gminnych i powiatowych. 
6. Współpraca z 
Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Susz i Suskim 
Ośrodkiem Kultury 

1.Godziny do 
dyspozycji 
wychowawców 
pedagoga, 
księdza, 
wycieczki szkolne, 
zawodoznawcze 
2. Zajęcia, 
wydarzenia 
uświadamiania i 
uwrażliwiania 
uczniów w tematyce 
niepełnosprawności, 
empatii, zachowania 
w stosunku do osób 
niepełnosprawnych, 
komunikacji z 
osobami 
niepełnosprawnymi 

Dyrektor: Beata 
Szczepaniak – 
Furman 
Wicedyrektor: 
K.Juszczak 
Pedagog 
B.Kawicka 
Wychowawcy: 
L.Masna 
M.Wilk 
C.Sacharczuk 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A.Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
A.Dziczek 
Pozostali 
nauczyciele 
 
Rodzice 
 
 
 

IX – VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 

IV. Niwelowanie 
przejawów 
przemocy fizycznej i 
psychicznej 

1. Podejmowanie szybkich i 
trafnych działań 
interwencyjnych w sytuacjach 
zagrażających uczniom 
2. Udzielanie pomocy uczniom 
pokrzywdzonym oraz objęcie 
wzmożoną opieką 
wychowawczą i nadzorem 
uczniów sprawców przemocy. 
3. Reagowanie na wszystkie 
przejawy naruszenia przez 
uczniów zasad zachowania. 
4. Pogadanki na temat agresji i 
przemocy 
 

1.Współpraca z 
dyrekcją szkoły, 
rodzicami 
2.Godziny do 
dyspozycji 
wychowawców 
pedagoga 
3.Zajęcia z 
policjantem 
4. Spotkania 
zespołu 
wychowawczego 
 

Dyrektor: 
B.Szczepaniak - 
Furman  
Wicedyrektor: 
K.Juszczak 
Pedagog: 
B.Kawicka  
 
Wychowawcy: 
L.Masna 
M. Wilk 
C.Sacharczuk 
A.Dziczek 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A. Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
 
Pozostali 
nauczyciele 

IX – VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 
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V.  Podnoszenie 
wyników nauczania 

1. Motywowanie uczniów do 
osiągania coraz lepszych 
wyników, udziału w 
olimpiadach, konkursach, 
konsultacjach przedmiotowych, 
wycieczkach 
 

1.Udział 
uczniów w 
konkursach 
przedmiotowych
2. Udział 
nauczycieli w 
organizowanych 
szkoleniach, 
konferencjach, 
warsztatach 
metodycznych 
3.Okresowe 
spotkania z 
rodzicami 
4. Stałe dyżury 
nauczycieli 
 

Dyrektor: Beata 
Szczepaniak – 
Furman 
Wicedyrektor: 
K.Juszczak 
Pedagog 
B.Kawicka 
Wychowawcy: 
L.Masna 
M.Wilk 
C.Sacharczuk 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A.Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
A.Dziczek 
Pozostali 
nauczyciele 
 
 

praca ciągła 
w bieżącym 
roku 
szkolnym 
 

VI. 
Wdrażanie do 
systematycznego 
aktywnego dbania o 
rozwój fizyczny  
Efektywne 
wykorzystanie 
wolnego czasu 

1.Promowanie zdrowego stylu 
życia z zachowaniem zasad 
higieny osobistej i racjonalnego 
odżywiania 
2.Zapoznanie uczniów z 
zagrożeniami 
epidemiologicznymi  
3. Kształtowanie nawyków 
zdrowego, aktywnego  
wypoczynku 
4. Nabywanie umiejętności 
życia w zgodzie z naturą. 
5. Wzmocnienie edukacji 
ekologicznej w szkołach. 
Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. 
6. Uczestnictwo w kołach 
zainteresowań, projektach 
7. Poradnictwo biblioteczne 
 

1.Zajęcia z 
wychowawcą, 
nauczycielami 
przedmiotów 
gastronomi- 
cznych, 
wychowania 
fizycznego, 
pielęgniarką 
2.Pogadanki, 
prezentacje, 
konkursy, akcje 
promujące 
zdrowy styl 
życia 
3.Program 
profilaktyki 
czerniaka 
 
 

Dyrektor: Beata 
Szczepaniak – 
Furman 
Wicedyrektor: 
K.Juszczak 
Pedagog 
B.Kawicka 
Wychowawcy: 
L.Masna 
M.Wilk 
C.Sacharczuk 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A.Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
A.Dziczek 
Pozostali 
nauczyciele 
 
 

IX – XI 
bieżącego 
roku 
szkolnego 
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VII. Działalność 
profilaktyczno - 
wychowawcza 

1. Profilaktyka związana z 
narkomanią, alkoholizmem, 
nikotynizmem, agresją, 
przemocą, cyberprzemocą, 
dopalaczami 
2. Rozwiązywanie 
pojawiających się problemów 
wychowawczych: wagary, 
palenie papierosów, narkotyki, 
przemoc, inne uzależnienia 
3. Podnoszenie jakości edukacji 
poprzez działania 
uwzględniające zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne wszystkich 
uczniów, zapewnienie wsparcia 
psychologiczno-
pedagogicznego, szczególnie w 
sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID-19 w celu 
zapewnienia dodatkowej opieki 
i pomocy, wzmacniającej 
pozytywny klimat szkoły oraz 
poczucie bezpieczeństwa. 
Roztropne korzystanie w 
procesie kształcenia z narzędzi i 
zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia wykorzystujących 
technologie informacyjno-
komunikacyjne. 
4.Wsparcie uczniów w 
powrocie do szkół po 
długotrwałym okresie nauki 
zdalnej, przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom sytuacji 
kryzysowych wywołanych 
pandemią. 
5. Profilaktyka chorób 
zakaźnych i przeciwdziałanie 
COVID 19  

1.Zajęcia 
tematyczne, 
warsztatowe z 
profilaktyki 
uzależnień, 
 „Mini 
konferencja z 
FAS”, „ARS – 
jak dbać o 
miłość?” 
„Wybierz życie 
– Pierwszy 
krok” 
2. Konkurs o 
tematyce 
przeciwuzależ- 
nieniowej „Stop 
dopalaczom” 
3.Zajęcia 
informatyczne o 
cybrprzemocy 
4.Spotkania 
zespołu 
wychowawcze- 
go 
 
 

Pedagog: 
B.Kawicka 
Nauczyciele 
informatyki: 
W.Sacharczuk 
P.Włodarski 
T. Traczyk 
Wychowawcy: 
L.Masna 
M. Wilk 
C.Sacharczuk 
A.Dziczek 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A. Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
Policja: 
 s.as. Andrzej 
Bańkowski 
Pielęgniarka 
szkolna 
Położna: 
E.Fijołek 
Rodzice 

IX - VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 
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VIII. Wychowanie 
do życia w rodzinie 

1. Wspomaganie przez szkołę 
wychowawczej roli rodziny, 
m.in. przez właściwą 
organizację zajęć edukacyjnych 
wychowanie do życia w 
rodzinie oraz realizację zadań 
programu wychowawczo-
profilaktycznego. 
2. Przekaz tradycji rodzinnych, 
wspólne świętowanie, 
spędzanie wolnego czasu. 
3. Rola wartości rodzinnych, 
moralnych, religijnych w 
rodzinie 

1.Zajęcia 
edukacyjne, 
klasowe 
2.Angażowanie 
rodziców do 
współorganizow
ania imprez 
szkolnych 

Pedagog: 
B.Kawicka 
 
Wychowawcy:  
M. Wilk 
C.Sacharczuk 
D.Słowińska 
K.Ulatowska 
A.Dziczek 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A.Gaszczyńsk
a 
I.Topolewska 
 
Pozostali 
nauczyciele 
Rodzice 
 
 

IX - VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 
 
 
 
 
 
  

IX. Planowanie 
kariery edukacyjnej / 
zawodowej 

1. Prowadzenie poradnictwa 
zawodowego dla uczniów 
2. Wdrażanie Zintegrowanej 
Strategii Umiejętności – rozwój 
umiejętności zawodowych w 
edukacji formalnej i 
pozaformalnej, w tym uczeniu 
się dorosłych. 
 

1.Przeprowadze- 
akcji w ramach 
„Warmińsko-
Mazurskiego 
Tygodnia 
Kariery 
Zawodowej” , 
 2. Udział 
uczniów w 
targach 
akademickich: 
„Dlaczego warto 
studiować? , 
przedstawicielam
i szkół wyższych  
3.Spotkania z 
pracownikami 
Urzędu Pracy, 
Doradcą 
Zawodowym. 
4.Zacieśnienie 
współpracy z 
Powiatowym 
Centrum 
Edukacji w 
Iławie 

Doradcy 
zawodowi: 
A.Dziczek 
M.Cantop 
 
Pedagog: 
B.Kawicka 
 
Wychowawcy: 
L.Masna  
M. Wilk 
C.Sacharczuk 
A.Dziczek 
J.Gałkowska 
A.Sikorska 
A. 
Gaszczyńska 
E.Stalmirska 
I.Topolewska 
 

X bieżącego 
roku 
szkolnego 
 
 
IX - VI  
bieżącego  
roku 
szkolnego 
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Rozdział VII 

Ewaluacja programu 

           Program wychowawczo-profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może 
ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza 
jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz corocznie  dokonywanej 
ewaluacji. Okresowego podsumowania efektywności działań wychowawczo - 
profilaktycznych dokonuje w obrębie zespołu klasowego wychowawca, a do oceny 
całokształtu tych oddziaływań, zespół powołany przez dyrektora szkoły. Wyniki ewaluacji 
są jawne i prezentowane w postaci raportu. Z jego skróconą wersją dyrektor zapoznaje Radę 
Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.  

 

 

Rozdział VIII 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W SUSZU 

01 września 2021 roku (środa)  

godzina 9:00 klasy BSIS,  

godzina 10:30 klasy Technikum 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022 

FORMUŁA 2017 i 2019  
do 15 września 2021roku (środa) 

Termin składania deklaracji na sesję Zima (styczeń – luty) 
2022 egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

08 września 2021 roku (środa)  

godzina 15:15 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich 
klas (spotkanie z rodzicami klas I w sali gimnastycznej) 

* Wybór Rady Oddziałowej Rodziców oraz przedstawicieli Rad 
Oddziałowych do Rady Rodziców szkoły; 

*Zapoznanie rodziców klas maturalnych ze sposobem 
organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2022 
oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
sesji styczeń-luty 2022. 

* zapoznanie z możliwością szczepienia uczniów i rodziców 

16 września 2021 roku (czwartek) 

godzina 16:00 
Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców 
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 Zatwierdzenie programu wychowawczo-
profilaktycznego do realizacji w br. szkolnym 

do 30 września 2021 roku (czwartek) 
Uczniowie klas maturalnych złożą wstępne deklaracje 
maturalne 2022. 

14 października 2021 roku (czwartek)  Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych 

11 listopada 2021 roku (czwartek) Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny 

12 listopada 2021 (piątek) Dodatkowy dzień wolny  

Od 25 listopada do 26 listopada 2021 
roku (czwartek - piątek)  

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych informujące 
 o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i 
zachowania za I semestr 2021/2022 w tym o ocenach 
niedostatecznych  .  

Przewidywane oceny wystawiamy do 25 listopada 2021 roku.  

22 grudnia 2021 roku (środa)  Zakończenie semestru I roku szkolnego2021/2022 dla klas 
programowo najwyższych 

Od 20 do 22 grudnia 2021 roku 
(poniedziałek – środa) 

Spotkania z rodzicami informujące o przewidywanych 
ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania za 
 I semestr 2021/2022 w tym o ocenach niedostatecznych dla 
wszystkich klas (bez klas programowo najwyższych). 

Przewidywane oceny wystawiamy do 17 grudnia 2021 roku 

23-31 grudnia 2021 roku ZIMOWA PRZERWA ŚWIATECZNA 

06 stycznia 2022 roku (czwartek) Święto Trzech Króli – dzień wolny 

07 stycznia 2022 roku (piątek) Dodatkowy dzień wolny 

FORMUŁA 2017  11 stycznia 2022 roku 
(wtorek) 

FORMUŁA 2019  11 – 15 stycznia 2022 
roku (wtorek – sobota) 

Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie i egzaminów zawodowych w sesji Zima (styczeń-
luty) 2022. 

FORMUŁA 2017 10 stycznia – 06 lutego 
2022 roku 

FORMUŁA 2019 10 stycznia – 23 
stycznia 2022 roku 

Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie i egzaminów zawodowych w sesji Zima (styczeń-
luty) 2022 szczegółowy harmonogram w zależności od 
kwalifikacji ustalony zostanie w terminie późniejszym  

21  stycznia  2022 roku (piątek) Koniec I semestru roku szkolnego  2021/2022 

24 stycznia – 06 lutego 2022 roku FERIE ZIMOWE w województwie warmińsko-mazurskim 
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do 07 lutego 2022 roku (poniedziałek) 
Uczniowie klas maturalnych złożą ostateczne deklaracje na 
egzamin maturalny  2022 

FORMUŁA 2017 i 2019  
do 07 lutego 2022 roku (poniedziałek) 

Termin składania deklaracji na sesję Lato (czerwiec- lipiec) 
2022 egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i 
egzaminów zawodowych 

31 marca 2022 roku (czwartek) Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
w sesji Zima (styczeń-luty) 2022. 

30 - 31 marca 2022 roku (środa – 
czwartek) 

Spotkania z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach 
w tym ocen niedostatecznych w klasie programowo najwyższej. 

Przewidywane oceny wystawiamy do 29 marca 2022 roku 

do 07 kwietnia 2022 roku (czwartek) 

Termin składania deklaracji na sesję Lato (czerwiec – lipiec) 
2022 egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i 
egzaminów zawodowych, w przypadku ponownego 
przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali 
tego egzaminu w sesji Zima 2022  

14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 roku WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 

27 kwietnia 2022 roku (środa)                    
Dzień Drzwi Otwartych dla uczniów klas ósmych szkoły 
podstawowej. 

29 kwietnia 2022 roku (piątek) godzina  
11:00 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla klas 
programowo najwyższych. 

01 maja 2022 roku (niedziela) Święto Pracy  

02 maja 2022 roku (poniedziałek) Dodatkowy dzień wolny 

03 maja 2022 roku (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć 

04 – 06 maja 2022 roku (środa – 
piątek) 

Dodatkowe dni wolne dla Technikum 
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Od 04 maja 2022 roku (środa) 

EGZAMINY MATURALNE  2022 

4 maja 2022 egzamin pisemny z języka polskiego – pp 9:00 

5 maja 2022 egzamin pisemny z matematyki – pp 9:00 

6 maja 2022 egzamin pisemny z języka angielskiego – pp  9:00 

6 maja 2022 egzamin pisemny z języka niemieckiego – pp 14:00 

od 18 do 20 maja egzamin ustny z języka polskiego, języka 
obcego nowożytnego (egzamin jest przeprowadzany w szkołach 
według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących 
zespołów egzaminacyjnych) W 2022 r. do części ustnej egzaminu 
maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z 
tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu 
rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. 

Pozostałe terminy w szczegółowym harmonogramie ogłoszonym 
przez CKE 

 Od 26 maja do 27 maja 2022 roku 

(czwartek – piątek) 

Spotkania z rodzicami informujące o przewidywanych 
ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania za II 
semestr 2021/2022 w tym o ocenach niedostatecznych dla 
wszystkich klas (bez klasy programowo najwyższej). 

Przewidywane oceny wystawiamy do 25 maja 2022 roku 

16 czerwca 2022 roku (czwartek) BOŻE CIAŁO- dzień wolny od zajęć 

17 czerwca 2022 roku (piątek) Dodatkowy dzień wolny 

FORMUŁA 2017 21 czerwca 2022 roku 
(wtorek) 

FORMUŁA 2019 02 – 07 czerwca 2022 
roku  

Część pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie i egzaminów zawodowych w sesji Lato (czerwiec-
lipiec 2022 

FORMUŁA 2017 20 czerwca – 06 lipca 
2022 roku 

FORMUŁA 2019 01 czerwca i 08 – 19 
czerwca 2022 roku 

Część praktyczna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie i egzaminów zawodowych w sesji Lato (czerwiec-
lipiec) 2022. Szczegółowy harmonogram w zależności od 
kwalifikacji ustalony zostanie w terminie późniejszym. 

24 czerwca 2022 roku (piątek) 
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku 
szkolnym  2021/2022 

05 lipca 2022 roku (wtorek) Ogłoszenie wyników egzaminów maturalnych 2022 

23 sierpnia 2022 roku (wtorek) Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie 
poprawkowym – 9:00 
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31 sierpnia 2022 roku (środa) 
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
dla sesji Lato (czerwiec-lipiec) 2022 

09 września 2022 roku (piątek) Ogłoszenie wyników poprawkowych egzaminów 
maturalnych 2022 
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