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WPROWADZENIE 

 

  Zgodnie z założeniami reformy oświaty, Gimnazjum nr 9 w Szczecinie z 

dniem 1 września 2017 r. zostało przekształcone w XVI Liceum 

Ogólnokształcące. Uwzględniając specyfikę szkoły i specyfikę okresu 

rozwojowego uczniów, Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowano 

na lata 2019/2020 bazując na aktualnej strukturze organizacyjnej szkoły oraz 

wytyczne zawarte w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

liceum. Niniejszy program obowiązuje od września 2019 r. po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski i Radę 

Pedagogiczną.  

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny zawiera treści i 

działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i 

działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów i skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, wychowanie 

rozumiane jest jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w 

sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów 

dzieci i młodzieży. Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu 

sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują 

prawidłowy rozwój, zaburzają zdrowy styl życia (w literaturze określanych 

jako zachowania ryzykowne). Profilaktyka winna wspomagać proces 

wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem 

umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie 



wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której 

zapisane jest doświadczenie 

Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom 

rodzinny, gdzie kształtuje się jego charakter i system wartości. To rodzice są 

pierwszymi wychowawcami dziecka, wychowanie w szkole służy jedynie 

wspieraniu działań rodziny w zakresie jego wszechstronnego rozwoju. 

 "Wychowanie otwiera ucznia szeroko na dobro, które może stać się 

jego udziałem, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, nabywaniu 

hartu w zmaganiach z przeciwnościami losu, przygotowuje do 

odpowiedzialności i ofiarności oraz wyboru drogi życiowej". Zadaniem 

wychowawcy jest stworzenia warunków sprzyjających takiemu rozwojowi, 

zadaniem wychowanka zaś jest stopniowe przyjmowanie odpowiedzialności 

za własne działania. 

Podstawą systemu wychowawczego w szkole jest humanistyczna 

koncepcja dziecka, która uznaje jego podmiotowość, prawo do godności, 

autonomii, liczenia się z jego rzeczywistymi potrzebami i możliwościami. 

Podmiotowość ucznia ujawnia się w dialogu, jaki podejmuje z nim nauczyciel, 

a także w stwarzanej mu szansie stopniowego usamodzielniania się. 

Działania profilaktyczne zaś podejmowane w szkole, mają przeciwdziałać 

negatywnym zjawiskom, z jakimi mogą spotkać sie uczniowie liceum i 

gimnazjum. Nadrzędnym celem szkolnej profilaktyki jest zwiększenie ilości 

i jakości oddziaływań profilaktycznych, w szczególności w zakresie ochrony 

zdrowia i redukcji antyspołecznych zachowań młodzieży. Są to działania 

obejmujące całą społeczność szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli) w 

zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, opracowane dla XVI 

Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie i dostosowane do potrzeb szkoły, 



oparte na diagnozie, stanowiące spójną całość z programem nauczania, z 

treściami wychowawczymi,  realizowane przez całą kadrę dydaktyczną 

szkoły. Wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i 

profilaktycznym, realizowane w szkole, opisane są w sposób całościowy w  

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. Program ten, jest 

opisem strategii wspierania uczniów w ich rozwoju, dbania o środowisko 

wychowawcze, w którym żyją oraz planem działań profilaktycznych. Stanowi 

uporządkowany opis celów i działań odnoszący się do funkcjonowania szkoły 

w aspekcie wychowania i profilaktyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNEGO 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dziennik Ustaw 

Poz. 59 

2. Konstytucja Rzeczypospolitej  

3. Konwencja o Prawach Dziecka 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004. nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) 

5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

7. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem 

8. Statut Szkoły 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 

 

 

 

 



II. XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE JAKO ŚRODOWISKO 

DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

 

        W dniu 29.03.1999 Uchwałą Nr VII/285/99 Rady Miasta zostało 

powołane Gimnazjum Nr 9 w Szczecinie. W wyniku reformy oświatowej, z 

dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 9 zostało przekształcone w XVI Liceum 

Ogólnokształcące. Placówka ta jest publiczną szkołą, w której uczy się młodzież 

licealna klas I, II i III.  

 Szkoła położona jest w dzielnicy Pomorzony. W szkole jest 13 oddziałów 

licealnych: dwie klasy III, trzy klasy II, cztery klasy I trzyletniego liceum dla 

uczniów po gimnazjum i cztery klasy I czteroletniego liceum dla uczniów po 

szkole podstawowej. Społeczność szkolna jest bardzo zróżnicowana pod 

względem socjo-kulturowym. Uczniowie zamieszkują różnorodne rejony 

Szczecina, okoliczne miejscowości oraz odleglejsze z terenu województwa 

zachodniopomorskiego. Obecnie uczniami liceum stała się młodzież z rejonu 

całego Szczecina i okolic, co jeszcze bardziej różnicuje środowisko szkolne. 

Uczniowie pochodzą z bardzo różnorodnych środowisk rodzinnych. W 

większości to rodziny  funkcjonujące prawidłowo, ale pewną grupę stanowią 

też uczniowie z rodzin problemowych. Większość uczniów wychowuje się w 

rodzinach pełnych, rodzice zdecydowanej większości uczniów interesują się 

sytuacją szkolną swoich dzieci i systematycznie współpracują ze szkołą. 

  Szkoła dysponuje 21 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, 

biblioteką, czytelnią oraz stołówką szkolną. Oprócz obiektu dydaktycznego 

bazę szkoły stanowią sala gimnastyczna, basen, 2 boiska oraz tereny 

rekreacyjne, siłownia, sale fitness. Gabinety przedmiotowe (języka polskiego, 

geografii, biologii, historii, języków obcych, informatyki, matematyki) 



dysponują nowoczesnym sprzętem multimedialnym, na bieżąco również 

wzbogacane są w nowe pomoce dydaktyczne. Baza szkoły i wyposażenie 

zmienia się wraz z potrzebami uczniów. Dla młodzieży założono radiowęzeł, 

przewidziana jest całkowita przebudowa obiektów sportowych, 

przygotowano szkolną strefę wypoczynku tzw. strefę chillout i strefę rekreacji.  

  Pracownicy pedagogiczni posiadają wysokie stopnie awansu 

zawodowego, zdecydowana większość grona, to nauczyciele dyplomowani.  W 

trakcie każdego roku szkolnego grono pedagogiczne podnosi swoje 

kwalifikacje zawodowe i umiejętności w ramach studiów podyplomowych, 

warsztatów czy kursów.  

Zdecydowana większość uczniów uzyskuje oceny dobre i taką też ocenę 

zachowania. Zdecydowana większość uczniów liceum, wybrała edukację w tej 

szkole ze względu na bardzo dobrą opinię o szkole, dość wysoki poziom nauki, 

wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa, kameralność środowiska szkolnego, 

dobra ofertę edukacyjną, w efekcie czego bardzo duże grono uczniów w czasie 

pobytu w szkole, chętnie i aktywnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności pod 

opieką nauczycieli. Każdego roku uczniowie biorą udział w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych. W roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 uczniami 

XVI Liceum Ogólnokształcącego w dużej części zostali absolwenci 

dotychczasowego Gimnazjum nr 9. 

Uczniowie tej szkoły, to społecznicy. Często współorganizują imprezy i 

uroczystości szkolne, aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych 

organizowanych przez szkołę lub innych organizacji pozaszkolnych.  

Na szczególną uwagę zasługuje  klimat szkoły jaki tworzą nauczyciele i 

pracownicy obsługi. Wzajemne zrozumienie, szacunek, akceptacja, duża 

kultura osobista, ujednolicony system norm - to cechy nauczycieli, z którymi 

uczeń styka się w codziennym życiu szkoły. Do pozytywnych tradycji szkoły 



należy dbanie o dyscyplinę, uczenie szacunku zarówno do pracowników szkoły 

i rówieśników jak i do mienia szkolnego, stawianie jasno określonych 

wymagań i respektowanie ich, a także uczenie ponoszenia odpowiedzialności 

za własne czyny. 

Ważną rolę w realizowaniu zadań statutowych XVI Liceum 

Ogólnokształcącego, pełni zorganizowana współpraca z rodzicami. Wspierają 

oni proces dydaktyczno-wychowawczy np. włączając się w organizowanie 

imprez i uroczystości czy pracując w ramach Rady Rodziców. Rodzice 

zobligowani są do stałej współpracy z nauczycielami i wychowawcami w 

procesie  kształtowania prawidłowego.  

 

1.  


