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PROGRAM  WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 
IX Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Gdyni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ Wiedzę możemy zdobywać od innych, 
ale mądrości musimy nauczyć się sami” 

Adam Mickiewicz 
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 Podstawa prawna  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej- art. 72 (ochrona praw dziecka) (Dz. . z 1997 r. Nr 78, poz.483, 
z późniejszymi zmianami). 

 Konwencja o Prawach Dziecka- art. 3, art. 19 (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526). 
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- ( art.33 ust.2 pkt. 6i7) (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz2572, z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz674, z późniejszymi 

zmianami). 
 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie  warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych ( Dz. U.Nr 83, poz. 562, z pź. zm.). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych  typach szkół (Dz. U. Nr51, poz. 458). 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01. 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz. 96). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 Nr 35 
poz. 228, z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 z późn. zm. ) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
( tekst jednolity: Dz. U. z 200r r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 
z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. N r 61, poz. 624 z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach. (Dz. U. z 2013 r. oz. 532). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012. W sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 
( Dz. U. z 2012r. poz.977). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 
integracyjnych. ( Dz. U. 2010 Nr 228 poz.1490). 

 Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży  zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U.  Nr 26, 
poz. 226). 

 Statut IX LO w Gdyni
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Jesteśmy szkołą: 
 w  której  najważniejszy  jest  uczeń  i jego  potrzeby.  Szczególną  opieką  otaczamy 

młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym 
 postrzeganą jako  przyjazną  uczniom,  bezpieczną,  dbającą  o     ich  indywidualne 

potrzeby i zainteresowania 
 wspomagającą  rodziców w procesie wychowania i współpracującą z nimi 
 dbającą  o wychowanie patriotyczne i obywatelskie uczniów 
 współpracującą  ze środowiskiem lokalnym 
 rozwijającą miłość i szacunek dla Ojczyzny poprzez       poznanie jej historii, kultury 

i tradycji oraz  godne reprezentowanie kraju na zewnątrz 
 
 
 
 
 
 
 

Założenia ogólne 
 

Wychowanie obok nauczania jest podstawowym zadaniem szkoły. W procesie tym 
szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny, respektując uniwersalne zasady etyki. 

 
Profilaktyka to proces wspomagania jednostki w radzeniu sobie z trudnościami, 

zagrażającymi  prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu  życiu,  to  działania  ograniczające  
i likwidujące czynniki, które zaburzają rozwój i dezintegrują zdrowy styl życia. 

 
Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny został dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć spójnemu 
oddziaływaniu wychowawczo - profilaktycznemu   na młodzież   i   prowadzić ku dojrzałości 
i odpowiedzialności. 
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Wizja szkoły 
 
W IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dążymy do ukształtowania młodego człowieka, 
który: 

 zna swój potencjał intelektualny: potrzeby, ograniczenia, możliwości 
 umie dokonywać wyboru źródeł rzetelnej i naukowej wiedzy 
 umiejętnie korzysta ze zdobyczy cywilizacji i dóbr kultury 
 posiada wiedzę i umiejętności, które pozwolą sprawnie funkcjonować na wyższym 

etapie edukacji, przystosować się do aktualnych wymagań rynku pracy 
 umie dokonywać wyborów zgodnych z normami moralnymi 
 jest tolerancyjny wobec inności drugiego człowieka 
 kultywuje piękne polskie tradycje, jest patriotą , ale i Europejczykiem 
 dostrzega piękno, wartości i zagrożenia współczesnego świata 
 prezentuje twórczą postawę  w myśleniu,  rozwiązywaniu  problemów we  współpracy 

z innymi ludźmi 
 
 
 
 Misja szkoły 

 jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich wartościach, jak: 
mądrość, uczciwość, odpowiedzialność, kreatywność, sukces 

 wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia 
 budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji 

z wyboru naszej szkoły 
 z zaangażowaniem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich 

przykładem postępowania opartego na wartościach 
 wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych 

i zawodowych 
 nasza praca przynosi nam szacunek, zadowolenie i satysfakcję, a społeczeństwu 

zadowolenie z właściwego wychowania odpowiedzialnych, przygotowanych 
wszechstronnie, posługujących się techniką informatyczną i językami obcymi 
absolwentów 
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Absolwent naszej szkoły: 

Wizerunek absolwenta 
 

 potrafi samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie 
 rozwija swoje zainteresowania, nabywając w trakcie trzyletniej edukacji umiejętności 

swobodnego korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz twórczo je wykorzystując 
 umie dokonywać wyborów zgodnych z normami moralnymi 
 jest tolerancyjny i otwarty wobec inności drugiego człowieka 
 szanuje prawo każdego do odmiennych poglądów 
 rozumie różnice wynikające z przynależności do różnych kręgów kulturowych 
 potrafi myśleć twórczo 
 dobrze zna   języki   obce   i sprawnie   posługuje   się   nowoczesnymi   technikami 

komunikacyjnymi 
 
 
 
 
 
 

Wizerunek nauczyciela – wychowawcy 
Nauczyciel pracujący w naszej szkole jest: 

 osobą kompetentną, kreatywną, potrafiącą inspirować i motywować 
 człowiekiem otwartym na kontakt z uczniami i ich potrzeby, wyrozumiałym, 

konsekwentnym, pozytywnie nastawionym do świata 
 wzorem dla uczniów, szanującym innych i ogólnie przyjęte zasady 
 osobą potrafiącą współpracować z innymi nauczycielami w dążeniu do realizacji 

wspólnych ideałów 
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Główne cele programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły 
Program wychowawczo- profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy  
środowiska wychowawczego szkoły, analizy jej problemów i potrzeb,  oceny  możliwości 
szkoły i nauczycieli oraz koncepcji dyrektora o funkcjonowaniu i rozwoju szkoły. 
Nadrzędnym celem programu jest dbanie o wszechstronny rozwój ucznia w sprzyjającym mu 
środowisku wychowawczym i ochrona młodego człowieka przed podejmowaniem zachowań 
ryzykownych, hamujących jego rozwój. 

  
Chcemy poprzez nasze działania wpłynąć na: 

I. Rozwój intelektualny ucznia 
 przygotować  uczniów do samodzielności w myśleniu i działaniu 
 wspierać i pomagać w rozwoju  uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 uświadamiać uczniom potrzebę pogłębiania wiedzy 
 nauczyć praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w działaniu na rzecz dobra 
 wypracować umiejętność pracy w grupie, wymiany poglądów i dyskusji 

  
II. Rozwój  psychiczno- emocjonalny ucznia, kształtowanie osobowości 
 prowadzić do samopoznania ucznia, wspierać go w samorozwoju osobowościowym, 

duchowym, fizycznym, wzmacniać samoocenę 
 kształtować umiejętność rozpoznawania emocji, radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych 
 kształtować odpowiedzialność za siebie i innych, umiejętność dawania i otrzymywania 

pomocy 
 pogłębiać wiedzę o przyczynach, skutkach i sposobach uchronienia się przed środkami 

uzależniającymi,  radzić   sobie  z  presją  środowiska  i  przemocą,  służyć  pomocą   
w organizowaniu pierwszego kontaktu ze specjalistą 

  
III. Rozwój etyczno- moralny ucznia 

 rozwijać umiejętność hierarchizacji wartości i oceny postaw zgodnie ze społecznie 
przyjętymi zasadami moralnymi 

 wzmacniać postawy tolerancji i szacunku wobec wszelkich różnorodności 
 uczyć   kultury języka 
 kształcić  kulturę zachowań wobec wszystkich pracowników szkoły, kolegów, rodziców 

i innych ludzi 
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 kreować postawy prospołeczne, wyrabiać poczucia  odpowiedzialności za siebie 
i swoje decyzje 

  
IV. Rozwój społeczny ucznia, wychowanie do życia w społeczności szkolnej, środowisku 

lokalnym, wychowanie do życia w rodzinie 
 rozwijać umiejętności komunikacyjne i relacje interpersonalne 
 integrować społeczność uczniowską w obrębie klasy i szkoły 
 uświadamiać konieczność respektowania prawa szkolnego, praw i obowiązków 

każdego obywatela 
 wspierać postawy prorodzinne – akcentować wartości życia rodzinnego i roli 

rodziny w życiu młodego człowieka 
 zapewniać uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 
 ukazywać  jedność między miłością, seksualnością i odpowiedzialnością 
 przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom i umiejętnie reagować na sytuacje 

patologiczne  pojawiające się  na terenie szkoły i w środowisku 
 
 
 
 

V. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu 
 wskazywać zagrożenia cywilizacyjne (cyberprzemoc, fonoholizm, sponsoring, 

prostytucja , pornografia, mobbing i inne) i wypracować umiejętność radzenia 
sobie w przypadku kontaktu z nimi 

 wyposażyć w wiedzę o środkach psychoaktywnych (papierosach, alkoholu, 
narkotykach, dopalaczach ),  skutkach i konsekwencjach ich używania 

 nauczyć asertywnych zachowań z umiejętnością stanowczego odmawiania 
 przeciwdziałać problemom natury psychicznej: zaburzeniom nastroju, nerwicom, 

depresji, zaburzeniom jedzenia i proponować rozwiązywanie problemów z nimi 
związanych 

 zapobiegać chorobom zakaźnym, uświadamiać konieczność  szczepień  
ochronnych 

 wskazywać wartość zabawy bez używek, promować sport i turystykę jako formy 
służące zagospodarowaniu czasu wolnego 

 prowadzić poradnictwo dla uczniów i rodziców o charakterze wychowawczo – 
pedagogicznym przez pedagoga i psychologa 
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VI .               Kształtowanie postaw patriotycznych 

 budować poczucie  tożsamości narodowej 
 wzbudzać  szacunek  do tradycji narodowej i narodowego dziedzictwa 
 kształtować umiejętność podporządkowania się wymogom procedur 

demokratycznych we wspólnym działaniu 
 upowszechniać  postawy proeuropejskie 

 
 
 
 

VII. Wychowanie do twórczego uczestnictwa w kulturze 
 kształtować  postawy twórcze w kontakcie z kulturą 
 uczyć  postaw krytycznych wobec kultury masowej 
 wskazywać wartość przeżyć estetycznych przez wprowadzanie w świat wytworów 

kultury 
  

VIII. Wychowanie ekologiczne 
 poznawać  zależności między człowiekiem a środowiskiem naturalnym 
 wyrabiać w  uczniach  postawy  racjonalnego,   ekonomicznego  wykorzystania 

bogactw naturalnych 
 uświadamiać  uczniom korzyści wynikające  z poszanowania zasobów środowiska 
 promować  zdrowy styl życia 

  
IX. Doradztwo zawodowe 

 dążyć  do rzetelnego samopoznania  i oceny siebie 
 określić zainteresowania, rozpoznać predyspozycje zawodowe i prowadzić do 

realizowania  właściwego kierunku  edukacyjno- zawodowego 
 współpracować z   instytucjami: Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją 

Gospodarczą , Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną 
 kształtować umiejętności autoprezentacji i znajomości konstruowania 

dokumentów aplikacyjnych 
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Adresaci i realizatorzy programu 
Adresatami niniejszego programu są : 

 wszyscy uczniowie naszej szkoły 
 rodzice – w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swojego dziecka 
 pedagog, psycholog, nauczyciele, wychowawcy jako realizatorzy programu 

  
W klasach I-III  na godzinach wychowawczych realizujemy tematykę: 

  
I. klasy pierwsze 

a) wprowadzenie uczniów w środowisko szkoły, zapoznanie ze Statutem Szkoły, 
Szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym oraz regulaminami 
szkolnymi 

b) integracja zespołu klasowego – imprezy klasowe i szkolne 
c) zapoznanie z życiem i działalnością Patrona Szkoły – Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 
d) kształtowanie właściwego stosunku do nauki, radzenia sobie z niepowodzeniami 

w nauce 
e) kształtowanie postaw przeciwdziałających agresji i przemocy 
f) uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami( alkoholizm, nikotynizm, 

fonoholizm) 
g) zapoznanie z odpowiedzialnością karną młodzieży za swoje czyny – spotkania 

z sędzią 
h) rozwijanie  osobowości –  mocne i słabe strony ucznia 
i) promowanie  idei wolontariatu 
j) organizowanie pomocy z zakresu z doradztwa zawodowego przed wyborami 

ścieżki kształcenia od klasy II 
 
 

II. klasy drugie 
a) budowanie właściwych relacji międzyludzkich oraz umiejętności komunikacji 

interpersonalnej 
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b) rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem- warsztaty z psychologiem 
szkolnym 

c) uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych (cyberprzemoc, mobbing, sponsoring) 
d) kształtowanie poczucia własnej wartości oraz odpowiedzialności za słowa i czyny 
e) poznanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących młodych ludzi- spotkanie 

z funkcjonariuszem policji 
f) upowszechnianie postaw szacunku dla tradycji rodzinnych, szkolnych, narodowych 
g) rozwijanie swoich pasji i zainteresowań 
h) promowanie różnych form doradztwa zawodowego 

  
III. klasy trzecie 

a) przygotowanie do wyboru kierunku dalszego kształcenia ( doradztwo zawodowe) 
b) kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
c) uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych (cyberprzemoc, prostytucja, 

pornografia) 
d) kształtowanie umiejętności autoprezentacji 
e) przygotowanie  do  świadomego  uczestnictwa  w  życiu  społecznym,  gotowość   

do podejmowania ról społecznych 
f) wskazywanie na jedność między miłością , seksualnością i odpowiedzialnością 
g) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych 

  
Współpraca ze środowiskiem 

Szkoła jest otwarta na współpracę ze środowiskiem. Nasi uczniowie są 
współorganizatorami licznych uroczystości państwowych upamiętniających ważne 
wydarzenia historyczne. Współpracujemy ze: 

a) Związkiem Piłsudczyków; 
b) Fundacją rodziny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
c) Związkiem Sybiraków i Rodziną Katyńską 
d) Młodzieżową Radą Miasta Gdyni 
e) Akademią Marynarki Wojennej i Gdyńską Szkołą Filmową 
f) trójmiejskimi szkołami wyższymi 
g) Gimnazjum EMA z Bonn 
h) Ochotniczą Strażą Pożarną 
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i) Ligą Obrony Kraju 
j) Gdyńskim Oddziałem Honorowych Dawców Krwi 
k) Komunalnym Związkiem Gmin Doliny Redy i Chylonki 

 
 

Współpraca z rodzicami 
Dążymy do tego, aby rodzice  wraz z uczniami i nauczycielami współtworzyli szkołę,  

by wypracowane w szkole zasady i wartości stanowiły spójność działań szkoły i rodziny, by 
wspierały rodziców w realizacji podstawowego prawa do wychowania wynikającego z art. 48 
Konstytucji RP. 
Współpraca z rodzicami przybiera następujące formy: 

 informowanie rodziców o  istotnych  dla  szkoły  sprawach, zasięganie opinii 
o  dokumentach szkolnych i pracy szkoły w różnych obszarach 

 przekazywanie rzetelnej informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu 
 wspieranie wysiłków wychowawczych rodziców poprzez pedagogizację, pomoc 

pedagoga,  psychologa szkolnego 
 włączanie rodziców w życie klasy i szkoły poprzez  współorganizację i udział  

w zajęciach,, projektach, uroczystościach i imprezach okolicznościowych 
 wspieranie przez Radę Rodziców działań innowacyjnych, konkursów, 

projektów, działalności biblioteki szkolnej  poprzez pomoc materialną 
 współdziałanie  w  zakresie   kształtowania   pozytywnego   wizerunku   szkoły 

w środowisku lokalnym 
 propagowanie wartości i efektów pracy Rady Rodziców na rzecz szkoły 
 wyróżnianie  rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły 

  
Ewaluacja programu 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, 
może ulegać zmianom wraz z dynamiczną rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego 
skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz cyklicznie dokonywanej 
ewaluacji. Wyniki ewaluacji są jawne i prezentowane w postaci raportu. Z jego skróconą 
wersją zostaje zapoznana Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego. 

 
 
 
  
Program wychowawczo – profilaktyczny IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przyjęto 
uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 23 września 2015 r. 


