
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

 
 

WSTĘP 

 

Wychowanie jest to proces, w którym wychowanek ma dojść do pełni rozwoju osobowego przez:  

 

- ukształtowanie prawego charakteru 

- zbudowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne 

- poznanie i przestrzeganie norm społecznych 

- budowanie postawy życzliwości i miłości dla ludzi 

 

Wychowanie i profilaktykę łączy aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm 

wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować (mimo że preferują różne metody 

oddziaływań), to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla wychowanka zrozumiałe. 

 

 

Niniejszy program powstał w oparciu o: 

 

- Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);  

- Powszechną Deklarację Praw Człowieka;  

- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;  

- Konwencję o Prawach Dziecka;  

- Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ze zmianami oraz Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 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);  

- Kartę Nauczyciela;  

- programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia  
 

 



CELE PROGRAMU: 

 

- kształtowanie kompetencji odpowiedzialności uczniów w zakresie budowania postawy społecznie akceptowanej, życia w zdrowiu fizycznym 

i psychicznym, z dala od złych nawyków i nałogów w oparciu o poczucie tożsamości i wiary we własne możliwości oraz  więzi rodzinne. 

-  reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Ochrona uczniów przed zagrożeniami rozwoju. 

- zwracanie szczególnej uwagi na promowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie zagrożeniom-w tym zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa 

wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie  z  wymogami życia. 

- wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze  intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym                   

i duchowym. 

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

1. Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym 

2. Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny 

3. Dba o swoje zdrowie i środowisko naturalne 

4. Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju 

5. Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów   

6. Zna skutki używania substancji psychoaktywnych 

7. Umie podejmować decyzje, zna skutki swoich decyzji 

8. Jest w stanie ponieść konsekwencje swego działania 

9. Umie krytycznie ocenić swoje możliwości 

10. Zna swoje mocne i słabe strony 

11. W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę 

12. Stara się być odpowiedzialnym za innych 

13. Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę 

14. Cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka 

15. Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce 

16. Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 

 



ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH  

 

Diagnozę środowiska szkolnego opracowano w oparciu o badania przeprowadzone w naszej szkole: 

 

- ankiety 

- obserwacje zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych 

- rozmowy z wychowawcami, pedagogiem, uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrekcją 

- analizę frekwencji uczniów 

- wnioski z przeprowadzonej ewaluacji oraz warsztatów z psychologami 

- wyniki diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących 
 

Sukcesy profilaktyczne i wychowawcze szkoły 

- właściwe więzi rówieśnicze 

- przeciwstawianie się przemocy 

- pomoc rówieśnicza 

- angażowanie się uczniów w działania prospołeczne: włączanie się w wolontariat, rozwijanie - zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

angażowanie się do pracy w samorządzie szkolnym 

- wysoka frekwencja 

- reprezentowanie szkoły w zawodach i konkursach  

- dbanie o właściwe nawyki  prozdrowotne 
 

Stwierdzono następujące problemy: 

- naruszanie dyscypliny szkolnej na lekcjach i przerwach, 

- używanie wulgaryzmów, niska kultura osobista u uczniów, 

- agresja słowna, 

- nieusprawiedliwianie nieobecności w indywidualnych  przypadkach,  

- wysoka absencja pojedynczych uczniów, 

- odczucie obojętności wśród uczniów  

- nadużywanie Internetu  

- próby sięgania po używki  

 

 



Skuteczne metody wychowawcze: 

 

- rozmowy indywidualne 

- natychmiastowe reagowanie na pojawiające się problemy 

 

Nieskuteczne metody wychowawcze: 

- rozwiązywanie indywidualnych problemów na forum klasy 

- brak konsekwencji w działaniu 

 

 
 

Źródła zewnętrznego wsparcia w wychowaniu i profilaktyce: 

 
1. Urząd Gminy Bochnia  

4. Policja w Bochni. 

5. OSP w Stanisławicach 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

5. Parafia Rzymskokatolicka 

6. „CARITAS” 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

9. Sąd Rodzinny 

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

11. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

12. Państwowa Straż Pożarna w Bochni 

 

 

 
 

 



Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły  

Sfera fizyczna SF, sfera psychiczna (emocjonalna i intelektualna) SP, sfera społeczna SS, sfera duchowa SD 

Cele i zadania Sposób realizacji Odpowiedzialność 

za realizację 

Poznanie zasad funkcjonowania szkoły 

SS 

Zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli: 

- ze Statutem szkoły 

- programem wychowawczo - profilaktycznym 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

Organizowanie życia klasy i szkoły. 

Budowanie pozytywnego obrazu szkoły 

poprzez kultywowanie i tworzenie jej 

tradycji SS 

- wybór SU i  samorządów klasowych  

- organizowanie uroczystości szkolnych z okazji rocznic i świąt państwowych; 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice 

Kształtowanie i rozwijanie poczucia 

przynależności do środowiska lokalnego. 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

wobec ojczyzny SS, SD 

Lekcje wychowawcze, edukacja wczesnoszkolna, lekcje historii, j. polskiego, 

przyrody, biologii, geografii. 

- rozwijanie miłości do Ojczyzny poprzez znajomość historii, 

- poznawanie sylwetek wielkich Polaków 

- organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy; 

- udział w kulturalnym życiu regionu; 

- udział w uroczystościach państwowych przedstawicieli szkoły na terenie 

gminy, powiatu i województwa. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Tworzenie pozytywnego wizerunku siebie  

i swojego przyszłego życia SP 

 

- działalność zajęć pozalekcyjnych rozwijających  zainteresowania uczniów - 

lekcje godzin wychowawczych, 

- indywidualne rozmowy z uczniami, 

- spotkania z rodzicami, 

- doradztwo zawodowe, 

- indywidualizacja pracy z uczniem 

nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

pedagog 



Rozwijanie umiejętności funkcjonowania 

społecznego poprzez stymulowanie zdolności 

komunikacyjnych, życzliwość, otwartość 

 i empatię SS 

-uroczystości szkolne, wycieczki, godziny wychowawcze, lekcje koleżeńskie, 

zajęcia otwarte dla rodziców, dni otwarte, konsultacje 

wychowawcy, rodzice  

Upowszechnianie wartości związanych  

z rodziną  

- organizacja uroczystości szkolnych  

i środowiskowych poświęconych rodzinie SS, 

SD 

-  uświadamianie wagi rodziny w życiu człowieka; 

– poszanowanie życia, miłości, przyjaźni i małżeństwa; 

– kształtowanie dojrzałości psychofizycznej, 

- uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji; 

nauczyciel wdż, nauczyciel 

biologii, religii, 

wychowawcy i pedagog 

Kształtowanie postaw i zachowań  

kulturalnych poprzez kontakt ze sztuką SS, 

SD 

- wyjazdy do kina, teatru, muzeum, 

- udział uczniów w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich  

i innych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

 

Wspieranie rozwoju ucznia ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju zainteresowań, 

logicznego myślenia i rozumowania – 

konsultacje dla uczniów, zajęcia rozwijające i 

wyrównawcze 

 

 

SF, SP 

-organizacja imprez na szczeblu ogólnoszkolnym,  klasowym i wyższym  

w celu integracji 

- organizacja konkursów przedmiotowych, 

- indywidualny kontakt z uczniem, 

- stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy, 

- prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności,  

- różnorodne formy pracy z uczniami zdolnymi oraz mającymi trudności  

w nauce 

- rozwijanie poszczególnych umiejętności podczas zajęć edukacyjnych 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

Kształtowanie i  promowanie  postaw    

wychowania do wartości SP, SD 

 

- pomoc doraźna osobom potrzebującym 

- działalność Szkolnego Koła Caritas 

- rozmowy indywidualne z uczniami, 

- prelekcje, spotkania ukazujące pozytywne wzorce osobowe,  

- prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących profilaktyki 

i umiejętności społecznych typu: asertywność, umiejętność rozwiązywania 

konfliktów, prowadzenia  dyskusji, negocjacji. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

personel niepedagogiczny 

szkoły. 



Zapobieganie dyskryminacji,  

niedostosowaniu 

społecznemu, demoralizacji  i przestępczości 

SS, SD, SP 

- zajęcia na godzinach  wychowawczych, 

- indywidualne rozmowy z uczniami, 

- spektakle profilaktyczne, 

- programy i  działania profilaktyczne realizowane na terenie szkoły – 

zdobywanie kolejnych certyfikatów. 

- współpraca z rodzicami, 

- współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły 

- filmy edukacyjne, 

- warsztaty  skierowane do uczniów 

- akcje charytatywne 

- przystąpienie do programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog, 

terapeuci, 

kuratorzy sądowi, policja, 

GOPS, OIK 

Edukacja medialna - kształtowanie 

właściwego odbioru treści emitowanych za 

pośrednictwem współczesnych środków 

masowego przekazu SS, SP 

- przygotowanie młodzieży do krytycznego i selektywnego odbioru 

treści telewizyjnych poprzez: 

- zajęcia na godzinach wychowawczych, wdż 

- pogadanki z uczniami, 

- rozmowy indywidualne. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu 

drogowego i bezpieczeństwa na drodze SF, 

SS 

- spotkania młodzieży z przedstawicielami policji -  ruchu drogowego, 

- zapoznanie uczniów z zasadami pierwszej pomocy, 

- zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się na drogach (zdobywanie 

przez uczniów karty rowerowej) 

- udział w projektach dotyczących bezpieczeństwa 

spotkania młodzieży z przedstawicielami OSP w Stanisławicach w celu 

poznania pracy strażaków, sprzętu strażackiego i jego przeznaczenia, 

- pogadanki ze strażakami nt. zagrożeń pożarowych, ratownictwa drogowego 

i medycznego, ochrony przyrody i ludności, 

- obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych przez uczniów szkoły 

podstawowej. 

- udział w konkursie BRD 

wychowawcy, 

nauczyciele, policja. 



Bezpieczeństwo dzieci  podczas ferii 

zimowych i letnich SF, SS 

-zwrócenie uwagi uczniów na różnego rodzaju zagrożenia występujące 

podczas wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. 

- pogadanki i rozmowy na godzinach wychowawczych 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Promowanie zdrowego stylu życia i higieny 

osobistej SF, SP 

-wdrażanie uczniów do troski o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, 

zdrowy styl życia poprzez: 

- zajęcia  wychowania do życia w rodzinie, 

- godziny wychowawcze o tematyce dotyczącej higieny, dbałości o zdrowie, 

zdrowego stylu życia, 

- Dzień Sportu, 

- zajęcia sportowe, 

- udział uczniów w zawodach szkolnych, powiatowych i wojewódzkich, 

- organizacja zawodów sportowych 

- spotkania z pielęgniarką, 

- udział uczniów z wadami postawy w zajęciach korekcyjnych 

- promowanie właściwych nawyków zdrowotnych pozwalających uniknąć 

wad postawy; pogadanki, akcje profilaktyczne m.in. ważenie tornistrów, 

-zajęcia poświęcone prawidłowemu odżywianiu, 

- udział w programach promujących zdrowie. 

 - diagnostyka zachowań prozdrowotnych dzieci  i młodzieży. 

- ochrona zdrowia i  zdrowotne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz 

ochrona przed narażeniem na dym tytoniowy i inne szkodliwe używki. 

- kontynuacja działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie 

- realizacja zadań w ramach programów „ Trzymaj formę’, „ Nie pal przy 

mnie proszę”, „ Czyste powietrze wokół nas”, „Bieg po zdrowie” , „Owoce w 

szkole”, „Szklanka mleka”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Znamię! Znam 

je” 

 

wychowawcy, 

nauczyciele; 

 nauczyciel 

biologii, nauczyciel 

wf, pedagog. 

Promowanie świadomości -przybliżanie uczniom przy różnych okazjach problematyki zagrożeń wychowawcy, 



ekologicznej wśród uczniów SS i ochrony środowiska poprzez: 

zajęcia pozalekcyjne, lekcje wychowawcze, tematykę poruszaną na 

wybranych lekcjach z zakresu przyrody. 

nauczyciele, nauczyciel 

biologii. 

Promowanie edukacji czytelniczej SP -rozpowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

-rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.  

-tworzenie projektów  promujących czytelnictwo. 

-motywowanie do czytania. Konkurs pięknego czytania. 

bibliotekarz, nauczyciele, 

wychowawcy 

Przygotowanie uczniów do podjęcia 

trafnej decyzji dotyczącej wyboru szkoły 

i zawodu. 

Przygotowanie uczniów do osiągnięcia celów 

życiowych i wartości ważnych dla 

odnalezienia własnego miejsca                       

w społeczeństwie i świecie  SS, SP 

-udział w  prezentacjach przygotowanych przez szkoły, Targach 

Edukacyjnych, Festiwalu Zawodów mających na celu udzielenie pomocy 

 w wyborze miejsca dalszego kształcenia  i zawodu, zajęcia z doradztwa 

zawodowego 

  

dyrektor, pedagog, 

nauczyciele , doradca 

zawodowy 

Niski poziom kultury prawnej SS 

 

- kontynuacja organizacji spotkań uczniów z przedstawicielami Wydziału 

Rodzinnego  i  Nieletnich nt. prawnych aspektów  przestępczości wśród 

nieletnich i problemów resocjalizacji. 

- egzekwowanie przestrzegania prawa wewnątrzszkolnego   

 

dyrektor,  

wychowawcy klas, pedagog, 

nauczyciele 

 

Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych  

 

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie  rodziców z dokumentami szkoły (Statut Szkoły), 

- prelekcje dla rodziców, 

- indywidualne porady dla rodziców, 

- wywiadówki, dni otwarte, konsultacje 

 - zebrania w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych 

 i dydaktycznych, 

- udzielanie informacji dotyczących porad specjalistycznych 

- spotkania z policjantem, psychologiem 

 

dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog, 

nauczyciele, psycholog 

 

 

 

 

 



 

Brak kontaktu z rodzicami uczniów 

 

 

 

Niski stan wiedzy pedagogicznej 

 i psychologicznej rodziców 

SS, SP, SD 

- wysyłanie  wezwań przez szkołę, nawiązanie kontaktu telefonicznego           

w celu ustalenia terminu spotkania. W przypadkach trudnych zwiększyć 

częstotliwość kontaktu  z domem rodzinnym ucznia.  

 

- podniesienie stanu wiedzy pedagogicznej  i psychologicznej rodziców. 

- kontynuowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodziców. 

- utrzymywanie standardów programu „Chronimy dzieci”, edukowanie 

rodziców w zakresie wychowania bez przemocy, ochrony dzieci przed 

krzywdzeniem. 

- współorganizowanie imprez szkolnych, klasowych, wycieczek 

- wyróżnianie rodziców zaangażowanych w życie szkoły 

wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy klas, 

pedagog 

w porozumieniu  

z wychowawcami klas  

 

Grupy rówieśnicze  i występujące w nich 

zachowania dysfunkcyjne 

Uległość wobec grupy 

 

 

 

 

Agresja 

SF, SP, SD 

- przeprowadzenie badań socjometrycznych w klasach 

 

 

- przeprowadzenie zajęć wychowawczych   integrujących zespoły klasowe, 

- inicjowanie klasowych przedsięwzięć służących integracji zespołów 

uczniowskich (wycieczki, wyjścia, imprezy). 

 

- zdiagnozowanie  miejsc oraz sytuacji występowania przemocy  i agresji               

w szkole. 

- zorganizowanie  warsztatów  nt. przemocy i agresji  

- zorganizowanie spotkania z psychologiem. 

- działania w ramach „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”  

 

pedagog we współpracy 

 z wychowawcami klas 

 

wychowawcy klas, Rada 

Rodziców, pedagog 

 

 

pedagog we współpracy  

z wychowawcami klas 

 

 

 

Słabe wyniki w nauce 

 

- stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniami, zachęcanie do 

korzystania z pomocy nauczycieli podczas konsultacji 

nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy, 



 Lenistwo 

 

 

 

 

Niska samoocena  uczniów 

 

 Poziom absencji na  zajęciach w szkole 

 

 

 

 

 Problemy rozwoju  

SF, SP 

 - zaangażowanie uczniów w działalność  pozytywną (społeczna, charytatywną, 

artystyczną itp.)  

- wykorzystywanie elementów motywacji w systemie  oceniania, zachęcanie 

do działań w ramach szkolnego wolontariatu.  

 

- nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia  i umiejętności, zajęcia 

wyrównawcze, zajęcia terapeutyczne. 

- organizowanie prezentacji osiągnięć uczniów 

-  zapoznanie uczniów i rodziców  z  treściami  Statutu  szkoły dot. praw i 

obowiązków uczniów, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemu 

nagród i kar,  monitorowanie absencji uczniów  w szkole. 

 

-wspomaganie rodziców w nawiązaniu  kontaktu z PPP 

- opracowanie rejestru uczniów posiadających orzeczenia oraz opracowanie 

dostosowania do opinii PPP i monitorowanie realizację zaleceń. 

- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w nauce. 

nauczyciele przedmiotów, 

pedagog,  

wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, wychowawcy klas 

 

 

Brak celów życiowych 

 

Brak umiejętności radzenia sobie                           

z  trudami życia. 

 

 

SP, SD 

 

  

- podjęcie, na lekcjach wychowawczych  tematyki odpowiedzialności prawnej  

i moralnej. 

- przeprowadzenie lekcji wychowawczych  nt.   przyjaźni, miłości, szczęścia 

rodzinnego – wartości najbardziej cenionych (w badaniach) przez  młodzież,  

wykorzystywanie uczestnictwo młodzieży w praktykach religijnych dla 

dostarczania wiedzy o wartościach uniwersalnych.  

- zorganizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych po rozpoznaniu 

zapotrzebowania na nie wśród młodzieży. 

wychowawcy klas, 

katecheci, wychowawcy 

klas, nauczyciel wdż, 

pedagog 

 

 



Dostęp do środków i substancji 

psychoaktywnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak umiejętności zachowań  asertywnych 

 

SS, SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zgromadzenie materiałów, nowoczesnych środków dydaktycznych nt. 

profilaktyki uzależnień. 

 

- przeprowadzenie diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących 

- zorganizowanie warsztatów dla dzieci w ramach programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia psychicznego rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

- przeprowadzenie lekcji wychowawczych związanych z zagrożeniami, które 

wynikają ze stosowania środków psychoaktywnych. 

- pogadanki 

 

- przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczych  

  nt. zagrożeń związanych z uzależnieniami. 

- przeprowadzenie pedagogizacji rodziców nt. zagrożeń  uzależnieniami            

i profilaktyki uzależnień; rozpowszechnienie materiałów przygotowanych 

przez specjalistów 

- zorganizowanie warsztatów dla uczniów z zakresu uzależnień, 

niebezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z używania dopalaczy. 

- współpraca z instytucjami organizującymi konkursy profilaktyczne ( Sanepid, 

GOPS), zachęcanie uczniów do czynnego udziału w projektach. 

- przeprowadzenie  lekcji wychowawczych  nt.  zachowań asertywnych. 

- zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji 

 

nauczyciele wychowawcy                         

w porozumieniu                      

z pedagogiem  

pedagog 

specjaliści w ramach 

warsztatów 

 

nauczyciele, pedagog, 

policja 

 

 

wychowawcy klas, pedagog,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadużywanie internetu - przeprowadzenie pogadanek, systematyczne zwracanie uwagi na problem na 

zajęciach informatycznych, lekcjach wychowawczych, pedagogizacja rodziców 

podczas zebrań. 

 

nauczyciele przedmiotów, 

lekcje informatyki, 

wychowawcy 



EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY  

Oceny efektów realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego, obok bieżącego monitorowania oraz  samooceny przeprowadzanej przez 

zainteresowane podmioty, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej – podsumowujących pracę w pierwszym i drugim okresie roku 

szkolnego.  

Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

 

SPODZIEWANE EFEKTY 

1. Wzrost wiedzy u uczniów i rodziców na temat uzależnień i zagrożeń z nimi związanych oraz sposobów radzenia sobie z nimi 

2. Uczniowie będą potrafili dokonywać wartościowych wyborów i nauczą się pozytywnych zachowań 

3.Rozwinięcie u uczniów postawy współodpowiedzialności i rozumienia siebie i innych 

4. Uczniowie będą się czuć w szkole bezpiecznie 

5. Poprawa kultury osobistej uczniów 

6. Identyfikowanie się rodziców i uczniów ze szkołą 

7. Uczniowie będą promowali zdrowy styl życia i dokonywali wartościowych wyborów spędzania czasu wolnego. 

Wczesna inicjacja w zachowaniach 

ryzykownych  

SF, SD 

- opracowanie tematyki dla poszczególnych etapów  kształcenia.  

 - podjęcie tematyki AIDS i chorób przenoszonych drogą  płciową w ramach 

lekcji wdż oraz spotkań z pielęgniarką. 

nauczyciele przedmiotów, 

wdż, wychowawcy klas, 

pielęgniarka, pedagog. 


