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PODSTAWA PRAWNA 

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

483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

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

 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 niepełnosprawno-

ścią 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 (Dz.U.               

z 2017 r., poz. 356). 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr179, poz.1485  

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55  

z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, 

poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274). 

 Ustawa o z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.                  

z dnia 20 września 2005 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 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 2015 r. poz. 1249). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej  

 Statut  Zespołu Szkół w Strzyżewie 
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WSTĘP 

Istotą działao wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 

społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym                  

w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniad zarówno wolę rodziców, 

jak   i   priorytety   edukacyjne   paostwa. 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeo akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego 

człowieka. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałośd o wszechstronny rozwój 

każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. 

Wychowanie – wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno byd wzmacniane                      

i uzupełniane poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Profilaktyka – proces wspomagania jednostki w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników, które 

zaburzają rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia oraz inicjowanie i wzbogacanie czynników 

sprzyjających rozwojowi zdrowego życia. 

Treści szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły                         

i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Program Wychowawczo-Profilaktyczny tworzy 

spójną całośd ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane 

w podstawie programowej. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły jest dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów, potrzeb środowiska lokalnego i obejmuje treści i działania o charakterze 

wychowawczym  i profilaktycznym zawarte w czterech obszarach oddziaływao: 

zdrowie – edukacja zdrowotna 

relacje – kształtowanie postaw społecznych 

kultura – wartości, normy, wzory zachowao 

bezpieczeostwo – profilaktyka zachowao ryzykownych (problemowych) 

Program jest przeznaczony do realizacji przez wychowawców klas we współpracy                              

z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, logopedą, doradcą zawodowym, 

pielęgniarką szkolną, pracownikami szkoły i innymi specjalistami oraz instytucjami                       

w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy, szkoły - przy współpracy z rodzicami                                 

i środowiskiem lokalnym. 
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ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich 

członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji             

i obsługi oraz uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny naszej szkoły opiera się na uniwersalnych 

wartościach, odwołujących się do praw dziecka, ucznia i rodziny. Został przygotowany                  

z uwzględnieniem przepisów prawa. 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 

wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotowad uczniów do zgodnego współżycia    

z ludźmi. Będziemy dążyd do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, 

odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie 

stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowośd 

do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego 

stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania 

tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur                         

i tradycji, pogłębiali świadomośd ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego 

narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb               

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji (wewnętrznej, zewnętrznej), 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku 

szkolnym 2016/2017, 

 zebranych od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycji dotyczących głównych 

problemów wychowawczych i profilaktycznych  w szkole i środowisku, 

 badao  ankietowych wśród uczniów , nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi                   

i administracji dotyczących: klimatu społecznego szkoły, samopoczucia -

bezpieczeostwa  w szkole , atmosfery w szkole oraz edukacji zdrowotnej,  

 innych dokumentów i spostrzeżeo ważnych dla szkoły, nauczycieli, uczniów, 

rodziców.  

 

 



5 

 

CELE PROGRAMU 

 

Cele ogólne 

Praca wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działao z zakresu promocji zdrowia 

oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy                             

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowao prozdrowotnych, 

2. psychicznej, intelektualnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii 

psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia       

i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej 

kondycji psychicznej, 

3. 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, 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Cele szczegółowe 

 

1.    Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez: 

 poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości 

 kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą 

 poszanowanie godności osobistej 

2.    Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania 

własnego rozwoju poprzez: 

 rozpoznawanie i rozwój zainteresowao, zdolności, talentów 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeostwo, własne decyzje    

i czyny 

 korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków 
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 zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form 

edukacyjnych, opiekuoczych, kulturalnych i sportowych 

 motywowanie do samokształcenia 

 dbałośd o wysoką kulturę osobistą 

 kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu                          

do ustanowionych celów 

 preorientacja zawodowa i kształtowanie umiejętności radzenia sobie                      

na współczesnym rynku pracy 

3.    Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez: 

 organizowanie akcji propagujących zdrowy i higieniczny tryb życia 

 kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami 

 podejmowanie działao na rzecz ochrony środowiska 

 podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeostwa. 

 

 

MISJA SZKOŁY 

 

„Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, 

która otwiera się na coraz to nowe horyzonty” 

/Celestyn Freinet/ 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości, 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.  

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom, sprzyja 

integracji ze Szkołą Filialną w Turzych Rogach. Stwarza warunki umożliwiające rozwijanie 

osobistych zainteresowao oraz poszerzanie wiedzy.  

Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia                        

w społeczeostwie i w paostwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego  i kształtowania 

postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez 

kultywowanie i tworzenie jej tradycji, współpracę ze środowiskiem lokalnym.  
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Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowao ryzykownych, 

kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeostwo 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

MODEL SYLWETKI ABSOLWENTA 

 

Dążeniem Zespołu Szkół w Strzyżewie jest przygotowanie uczniów do efektywnego 

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeo kooczący szkołę, posiada następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

 przestrzega zasad bezpieczeostwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje 

narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest kreatywny, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę o współczesnych zagrożeniach społecznych cywilizacyjnych, 

podejmuje decyzje w trosce o bezpieczeostwo własne i innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych                                  

i profilaktycznych szkoły). 
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STRUKTURA ODDZIAŁYWAO WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH  
 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy 

uczestnicy programu:  

 

1. Rodzice: 

 współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej  i profilaktycznej szkoły, 

 uczestniczą w dniach otwartych, spotkaniach organizowanych przez szkołę,  

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami, 

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach 

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci, 

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeostwa, 

 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

 

2. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczo-profilaktycznego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuoczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązao       

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działao programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeo  i innych 

organizacji,  których celem statutowym jest działalnośd wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

profilaktycznej, opiekuoczej i innowacyjnej szkoły, 
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 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, logopedą, doradcą 

zawodowym, rodzicami oraz Samorządem Uczniowskim,  

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodnośd działania szkoły ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie 

zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

3. Rada Pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działao profilaktycznych, 

 opracowuje projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i uchwala                 

go w porozumieniu z Radą Rodziców , 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli                      

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 uczestniczy w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

4. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadao wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecnośd w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeostwo dzieci podczas pobytu w szkole, 

podczas wyjśd i wyjazdów szkolnych 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnieo uczniów  

oraz nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowao, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeo szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach             

w nauce na swoich zajęciach, 
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 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą 

kompetencją i postawą, 

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwao, aktywności i samodzielności 

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego szkoły. 

 

5. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadao określonych                             

w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski                  

do dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym                         

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami Zespołu Wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 
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 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

6. Pedagog szkolny: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, indywidualne potrzeby rozwojowe                         

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn 

niepowodzeo edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnieo i innych problemów dzieci 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w formach odpowiednich                              

do rozpoznanych potrzeb, 

 wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działao wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 minimalizuje skutki zaburzeo rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania 

oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów 

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnieo uczniów 

 

7. Samorząd uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności  

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami                     

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycje, 
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 podejmuje działania z zakresu wolontariatu, 

 uczestniczy w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny), 

 współpracuje ze szkolną organizacją SKO 

 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 
 

W pracy wychowawczo-profilaktycznej naszą szkołę wspierają następujące instytucje: 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie 

 Komenda Powiatowa Policji w Łukowie 

 Powiatowa Straż Pożarna w Łukowie 

 Sąd Rejonowy w Łukowie 

 CARITAS Siedlce 

 GOPS w Łukowie 

 GOK i ŁOK w Łukowie 

 Nadleśnictwo Łuków  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 

 Pielęgniarka szkolna 

 Bank PKO BP Oddział 1 w Łukowie 

 

ŚWIĘTA UROCZYSTOŚCI, TRADYCJE I OBYCZAJE SZKOLNE  WSPOMAGAJĄCE 
PROCES WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 
 

Według Harmonogramu imprez szkolnych na bieżący rok szkolny - załącznik nr 1                        

do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY I SPOSÓB ICH 

REALIZACJI 
 

Działania stanowiące zbiór zadao wychowawczo-profilaktycznych przewidzianych               

do realizacji w bieżącym roku szkolnym i obejmujące całą społecznośd szkolną zawarte są                    
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w Harmonogramie działao wychowawczo-profilaktycznych i stanowią załącznik nr 2                         

do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

EWALUACJA 

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest 

jego ewaluacja. Należy więc kontrolowad zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki 

poprzez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje będą  wykorzystywane                               

do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników należy 

przeprowadzid pod koniec każdego roku szkolnego i opracowad wnioski do pracy                                   

na następny rok szkolny. 

        Narzędzia ewaluacji:  

- Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych 

klas; 

- Ankieta skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli, której celem będzie uzyskanie 

informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego                                  

i ewentualnej jego modyfikacji; 

- Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych                                

i profilaktycznych na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców 

klas, pedagoga szkolnego, logopedy, doradcy zawodowego, rodziców i uczniów; 

- Analiza dokumentów; 

- Obserwacje; 

- Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

 

USTALENIA KOOCOWE 
 

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły odpowiedzialni są 

wszyscy pracownicy Szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest otwarty, może byd 

modyfikowany w trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.  

Załączniki do programu:     

1. Harmonogram  imprez  szkolnych na  bieżący rok  szkolny         
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2. Harmonogram  działao wychowawczo-profilaktycznych szkoły przewidzianych                

do realizacji w bieżącym roku szkolnym.    

3.  Zadania   wychowawczo – profilaktyczne szkoły określone do realizacji na zajęciach       

z wychowawcą i wybranych przedmiotach.                                                                                                                                            

 

Program  Wychowawczo - Profilaktyczny opracował  Zespół  w składzie: 
 
Janina Gruza 

Ewa Jurek 

Beata Litwin 

Paweł Mudka 

Renata Pycka 

Renata Turska  

Beata Zarzycka 

 

 

 

Program został zatwierdzony i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu ………………………… 

i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu ………………………. 

oraz Samorząd Uczniowski w dniu …………………………….. 


