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Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (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 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 

ze zm.). 

• Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116). 

• Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700). 

• 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 2020 r. poz. 1449). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację 

epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.                          

• Rozporządzenie MEiN z 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży 

będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711).                          

• Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie 
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Wstęp 

Program wychowawczo-profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia zalecenia ujęte 

w podstawie programowej. Określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie 

występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników ryzyka i chroniących, związanych z  

przeciwdziałaniem COVID- 19 i innych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, oraz rozpoznania problemów uczniów w sferze 

emocjonalnej, społecznej poznawczej i fizycznej. Uwzględniono  również kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, wytyczne MEiN,  

wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok 2021/2022 i ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego.  

Program został opracowany przez zespół  po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów, nauczycieli, oczekiwań rodziców. W sposób 

całościowy przedstawia treści i działania wychowawczo-profilaktyczne podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego: 

- uczniowie, rodzice i nauczyciele znają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

- wszyscy członkowie społeczności szkolnej oraz rodzice respektują normy i wartości zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym, 

- nauczyciele współdziałają ze środowiskiem zewnętrznym, w szczególności z osobami i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży, 

- kształtujemy umiejętność współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania 

wolnego czasu, wychowania w duchu patriotyzmu, tradycji szkolnych i rodzinnych,  

- promujemy i uczymy właściwych norm zachowania, poszukiwania wartości i autorytetów 

- uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy placówki czują się współodpowiedzialni za efekty realizacji programu. 

 

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2022/2023 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 
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2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,            

w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

I. Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i 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. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego 

szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.Misją szkoły jest także 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o 

bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

II. Sylwetka absolwenta 

Dążeniem Publicznej  Szkoły Podstawowej w Wawelnie  jest przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym 

oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

• zna historię i kulturę Europy, własnego narodu i regionu jako ,,małej ojczyzny” oraz tradycje szkoły, wykazuje się postawą patriotyczną, 
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• przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych, 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego, integruje się z zespołem klasowym 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, szanuje siebie i innych, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• kieruje się postawą szlachetności, zaangażowania społecznego 

• jest tolerancyjny, ambitny i kreatywny i samodzielny, 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• bezpieczne i efektywne korzysta z technologii cyfrowych, 

• ma motywacje do samodzielnego uczenia się przy ewentualnej  nauce zdalnej, 

• Roztropnie korzysta w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne, 

• Rozwija postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 III. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań 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 podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

2) psychicznej – 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, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w 

sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

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, kreowanie 

postaw prospołecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19, pomoc ,dla osób przybyłych z Ukrainy) 
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4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz 

poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu 

społeczeństwu (COVID-19, działania wojenne poza granicami RP). 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych 

wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw 

prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i 

nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z 

rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub 

opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

11) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe 

wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych 
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skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla 

wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz 

postępowania w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

3) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów 

depresji u dzieci i starszej młodzieży, 

4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na 

funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

5) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 

6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

8) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

9) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego 

wieku rozwojowego, 
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Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na 

funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań 

podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku 

obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat 

konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli                       

i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których 

celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 

wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 
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3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które 

nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia, 

4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie 

działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły. 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego 

rozpoznawania objawów depresji,   

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

6) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych. 

 W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktycznej są ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej , intelektualnej moralnej 

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, zwłaszcza w kontekście uczniów przybyłych z zagranicy-szczególnie  z Ukrainy 

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości europejskiej, regionalnej i narodowej, rozwijanie postawy patriotycznej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 
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• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, 

papierosów, alkoholu i narkotyków),niebezpieczeństwa związanego z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i 

telewizji, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

• uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) 

w sytuacjach trudnych. 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne programu to: 

• Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych 

• Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy oraz 

edukacji patriotycznej. 

• Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych. 

• Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

• Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• Bezpieczeństwo w szkole, w drodze do i ze szkoły 

• Promowanie zdrowego stylu życia, 

• Kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

• Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, 

papierosów, alkoholu i narkotyków), 

• Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom 

ukształtować pozytywną tożsamość.  

Szczegółowe cele  do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 

• Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę ,dobro i piękno , respektowanie norm społecznych 
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• Wspomaganie wychowawczej roli rodziny w celu ochrony i wzmocnienia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ,kształtowanie 

poczucia odpowiedzialności  

• Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy oraz 

edukacji patriotycznej. 

• Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 

korzystanie z technologii cyfrowych, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w internecie  i 

mediach społecznościowych. 

• Podnoszenie jakości edukacji w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem 

pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 

• Podnoszenie jakości edukacji poprzez doskonalenie kompetencji nauczycieli oraz  działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów  w tym uczniów przybyłych z zagranicy (w szczególności z Ukrainy), 

• Zapewnienie dostępności szeroko rozumianego  wsparcia psychologiczno-pedagogicznego szczególnie w sytuacjach  kryzysowych( 

COVID-19,  działania wojenne na Ukrainie )oraz innych w celu wzmocnienia  pozytywnego  klimatu szkoły oraz poczucia 

bezpieczeństwa 

• Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

• Integracja zespołów klasowych. 

• Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. 

• Organizowanie zajęć uczących jak zdrowo, ekologicznie żyć. Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne 

• Upowszechnienie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych 

• Zorganizowanie zajęć, warsztatów wzmacniające poczucie własnej wartości, podnoszących samoocenę oraz pozwalających 

wychowankowi zdać sobie sprawę ze swoich mocnych stron- kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, szczególne zwrócenie 

uwagi na zachowania wykazujące lęk po nauce zdalnej, 

• Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

• Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach dodatkowych. 

• Pedagogizacja rodziców dotycząca wzmocnienia zainteresowań dzieci i uświadomienia jak ważne dla poczucia bezpieczeństwa dziecka 

jest świadomość, że rodzice troszczą się o jego pomyślność 

• Angażowanie rodziców do współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  

• Doradztwo zawodowe: pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia. 
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                                                             HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

ZADANIA  FORMA REALIACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

wszyscy nauczyciele  

( o ile nie zapisano 

konkretnych osób) 

TERMIN 

cały rok 
( o ile nie 

zapisano 

konkretnych 

miesięcy) 

1.Wychowanie do 

wartości  kształtowanie 

postaw 

ukierunkowanych na 

dobro, piękno, 

respektowanie norm 

społecznych 

 

 

 

 

1.Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych, 

2.Lekcje wychowawcze poświęcone   tematyce respektowania norm 

społecznych, poczucia odpowiedzialności  

3.Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów 

i sporów(lekcje wychowawcze, warsztaty) 

Dyrektor, wszyscy 

nauczyciel 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog  we współpracy 

instytucjami  wspierającymi 

rozwój dziecka 

Na bieżąco , 

wg potrzeb 

cały r.szk 

 

wg potrzeb 

 

4.Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród innych, analiza sytuacji problemowych i możliwości 

ich konstruktywnego rozwiązywania. 

nauczyciele, wychowawcy, Wrzesień 

2022r ; Na 

bieżąco , wg 

potrzeb cały 

r.szk 

5. Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, 

bieżąca kontrola ich działalności 

Wychowawcy, nauczyciele/ 

opiekun samorządu 

uczniowskiego/samorząd 

uczniowski/społeczność 

szkolna  

Wrzesień/paździe

rnik 2022r oraz 

wg potrzeb 
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6.Działalność charytatywna, wolontariat szkolny, Szkolne koło PCK, Klub 

Wiewiórka, Powołanie Rady Wolontariatu i SK PCK, Opracowanie 

Programów,  

-akcje charytatywne(TOZ, Hospicjum, paczki dla potrzebujących itp.) 

 -współpraca ze środowiskiem lokalnym(parafia, sołectwo, uwrażliwienie na 

potrzeby ludzi samotnych, starszych ) 

-współpraca z GOPS – objęcie potrzebujących  uczniów programem 

dożywiania 

Wszyscy nauczyciele, 

opiekun SK Wolontariatu, 

SK PCK ,Klubu Wiewiórka 

 

 

Wrzesień 

/październik 

oraz cały r.szk. 

zgodnie z 

potrzebami 

7. Udział w apelach i innych uroczystościach szkolnych nauczyciele 

odpowiedzialni(zgodnie z 

kalendarium szkoły) 

 

2.Ochrona  i 

wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i 

młodzieży, 

wspomaganie 

wychowawczej roli 

rodziny  

  

 

 

 

 

 

 

1. Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje 

podczas bieżącej pracy, diagnoza zachowań ryzykownych(problemy i 

potrzeby) 

2. Diagnoza sfery emocjonalno- społecznej uczniów 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog,   

 

Wrzesień 

2022r  oraz na 

bieżąco , wg 

potrzeb cały 

r.szk 

3.Warsztaty z uczniami dotyczące wyznaczania celów, budowania poczucia 

własnej wartości. 

4.Zajęcia wychowawcze dotyczące komunikacji interpersonalnej ,relacji 

międzyludzkich zasad  dobrego wychowania, w tym zwiększenie poczucia 

własnej wartości i poszanowanie tożsamości własnej i rówieśników, w tym 

dzieci przybywających z Ukrainy(bariera językowa, różnice kulturowe, 

trauma związana z przymusowym przesiedleniem, brak poczucia 

bezpieczeństwa) 

5.Warsztaty z asertywności, jak sobie radzić ze stresem, motywacją do nauki 

lekcje wychowawcze z udziałem psychologa/pedagoga 

nauczyciele, wychowawcy, 

nauczyciele specjaliści , 

specjaliści z PPP oraz 

innych instytucji 

wspierających rozwój dzieci 

wg potrzeb 

6.Panele dyskusyjne w szkole, skrzynka zaufania Zespół ds. ppp oraz wszyscy  
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7.Indywidualne rozmowy wspierające z  uczniem wg potrzeb. 

8. Współpraca  ze  specjalistami w zakresie PPP  

nauczyciele wg właściwości 

9.Właściwa organizacja zajęć edukacyjnych wychowania do życia w 

rodzinie 

A. Kaczorowska  

10.Analiza frekwencji uczniów, systematyczne informowanie rodziców o  

absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z 

rodzicami. 

11.Uświadomienie rodzicom wpływu negatywnych wzorców na osobowość 

młodego człowieka .Ustalenie zakresu  działań. Dalsze postępowanie wg 

ustaleń . 

12. Współpraca  z rodzicami  w zakresie wspierania zdrowia psychicznego 

dzieci 

wszyscy nauczyciele wg 

właściwości 

 

 

13.Szkolenia RP( m.in. doskonalenie zawodowe nauczycieli i 

wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w 

przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań 

ryzykownych  oraz z zakresu ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego ) 

 Dyrektor  

3.Działania na rzecz 

szerszego udostępnienia 

kanonu edukacji 

klasycznej, 

wprowadzenia w 

dziedzictwo 

cywilizacyjne Europy  

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023,  Dyrektor, G. Rosiak 01.09.2022r 

2.Pasowanie Pierwszoklasistów,   Dyrektor, G. Rosiak 13.10.2022 r 

3.Strój galowy podczas uroczystości szkolnych, hymn szkolny, poczet 

sztandarowy, 

wychowawcy w/g potrzeb 

4. Upowszechnianie wiedzy historycznej Polski , Europy, Świata poprzez 

organizowanie uroczystości szkolnych , propagowania czytelnictwa, 

wychowawcy, nauczyciel j. 

polskiego ,nauczyciel 

historii, bibliotekarz 

wg kalendarza 

uroczystości 

szkolnych 
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5.Wycieczki edukacyjne  j. w we współpracy z 

instytucjami  zewnętrznymi,  

 

6.Organizowanie gazetek o tematyce narodowej, historycznej wychowawcy, nauczyciel j       

. polskiego , bibliotekarz, 

nauczyciel historii 

 

7.Zajęcia i lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu, dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy i Świata, świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych  

j.w 

 

 

 - Akademia z okazji Dnia  Edukacji Narodowej 

– Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości,  

– Akademia z okazji Święta Konstytucji 3. Maja, obchody Dnia Flagi 

j.w 

j.w 

j.w 

 

8.Wprowadzenie uczniów w zwyczaje i tradycje szkoły: 

-  Mikołajki klasowe 

-  Wigilie klasowe, 

– Jasełka, wspólne kolędowane , wspólna wigilia 

-  Pierwszy Dzień Wiosny i inne zgodnie z kalendarium szkoły 

 Nauczyciele, wychowawcy   

4. Bezpieczne i 

efektywne korzystanie z 

technologii cyfrowych 

w tym kształtowanie 

krytycznego podejścia 

do treści 

publikowanych w  

Internecie i mediach 

społecznościowych 

1.Utrwalenie bezpiecznych zachowań,  które chronią  lub zmniejszają ryzyko 

związane z zagrożeniami w sieci 

2.Zajęcia dotyczące przemocy w Internecie(zajęcia i warsztaty 

profilaktyczno-wychowawcze). 

3.Uczenie krytycznego stosunku do mediów. 

4.Uczenie właściwego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych 

(fb, twitter, portale społecznościowe), także w aspekcie przepływu 

informacji dotyczących działań wojennych . 

wychowawcy, informatyk 

nauczyciele, pedagog, 

psycholog  oraz we 

współpracy z instytucjami 

zewnętrznymi 

j.w. 

j.w 

 

na bieżąco , 

wg potrzeb 

cały r.szk. 
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5.Warsztaty i spotkania edukacyjne w szkole oraz realizowane przez 

podmioty zewnętrzne.  

6.Dni  Bezpiecznego Internetu (włączenie placówki do ogólnopolskiej akcji 

promującej cyfrowe bezpieczeństwo) 

7.Angażowanie rodziców do współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień 

od technologii cyfrowej. Pedagogizacja rodziców w tym zakresie. 

 

współpraca z instytucjami 

zewnętrznymi 

Nauczyciel informatyki 

pedagog, psycholog we 

współpracy z instytucjami 

zewnętrznymi 

 

 

Luty 2023r 

5.Podnoszenie jakości 

edukacji  poprzez 

działania 

uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne 

wszystkich uczniów, w 

tym uczniów z 

zagranicy (szczególnie  

z Ukrainy). 

1.Diagnozowanie trudności uczniów w nauce poprzez:– wywiady, 

obserwacje, indywidualne rozmowy, diagnozy. 

2. Diagnoza dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przekazanie rodzicom 

informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki   w klasie pierwszej. 

3. Rejestr uczniów z opinią PPP , orzeczeniem- monitorowanie realizacji 

zaleceń. 

4. Zajęcia z psychologiem, pedagogiem, specjalistami dla uczniów 

wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.                                     

5. Organizacja zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania w klasach 

I – III   i w klasach IV – VIII. 

6. Dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości  psychofizycznych uczniów 

w tym dzieci przybywających z Ukrainy(bariera językowa, różnice 

kulturowe, trauma związana z przymusowym przesiedleniem, brak poczucia 

bezpieczeństwa) 

7.Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy rozwijających   

twórcze myślenie uczniów, w tym realizowanie projektów edukacyjnych np. 

„Laboratoria przyszłości”, Kreatywna Opolszczyzna, Sukces po opolsku .  

Wszyscy nauczyciele  

 

Wychowawcy przedszkola 

Zespół ds. ppp 

 

specjaliści, pedagog, 

psycholog  

 

nauczyciele wg specjalności 

 

j.w 

Wrzesień oraz 

wg potrzeb w 

ciągu całego 

r.szk 
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 8.Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych , stosowanie 

zasady indywidualizacji i aktywizacji jako podstawy  kształcenia. 

9. Warsztaty z zakresu komunikacji, relacji międzyludzkich . 

10.Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.                               

Test kompetencji dla uczniów klasy VIII, analiza wyników egzaminu po 

klasie VIII, a także  wdrażanie wniosków do  realizacji. 

11.Realizacja tematów dających uczniom możliwość poznania swoich 

mocnych  i słabych stron, predyspozycji  (zajęcia z orientacji zawodowej, 

rozwijające umiejętności zawodowe, spotkania z przedstawicielami różnych 

zawodów).  

12.Organizacja i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,  kół zainteresowań, 

warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w 

życiu kulturalnym miasta Opola , Gminy Komprachcice, 

13.Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów 

14.Udział w konkursach, olimpiadach wewnętrznych i zewnętrznych. 

j.w 

psycholog  

 

nauczyciele wg specjalności 

 

 

doradca zawodowy   

 

nauczyciele wg specjalności 
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6. Bezpieczeństwo oraz 

wieloaspektowość  

zjawiska zachowań 

ryzykownych 

Eliminowanie sytuacji 

związanych z 

nadużywaniem 

alkoholu,  paleniem 

tytoniu,  stosowania 

środków 

psychoaktywnych . 

 

 

 

 

 

 

1.Diagnoza zachowań ryzykownych przeprowadzanie w klasach diagnoz i 

ankiet wstępnych, rozmowy i obserwacje podczas bieżącej pracy 

Wychowawcy, nauczyciele 

pedagog, psycholog, 

Wrzesień, 

czerwiec oraz 

na bieżąco cały 

r.szk 

2.Dostarczenie  uczniom  rodzicom wiedzy na temat konsekwencji 

nadużywania  alkoholu, palenia tytoniu , stosowania środków 

psychoaktywnych. 

 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog, specjaliści PPP, 

instytucje wspierające 

rozwój dzieci 

 

 

3.Gromadzenie i udostępnianie materiałów na temat profilaktyki uzależnień.  

4.Zajęcia  wychowawczo –profilaktyczne  na temat uzależnień. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

zespół ds. ppp 

 

 

 

 

5.Wdrożenie Programu profilaktycznego /Projektu edukacyjnego :Apteczka 

Pierwszej Pomocy Emocjonalnej ( r. szk 2022/2023 klasa VI ) 

Pedagog szkolny Cały  

6.Tydzień profilaktyki klasy I –VIII  wychowawcy, psycholog, 

pedagog + instytucje 

wspierające rozwój dzieci 

listopad 2022r 

 

7. Wdrożenie  Programu profilaktycznego: „Jestem”(klasa VIII) na 

podstawie scenariusza zajęć (wykorzystano źródło 

ttps:/kreatywnapdagogika.wordpress.com.(wzmocnienie motywacji do 

działania, umiejętność  stawiania sobie celów, rozwijanie pasji, 

zainteresowań). 

pedagog szkolny, 

psycholog, 

wychowawca  

  

Styczeń –luty-

marzec 2023r 

8.Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej” Bieg po zdrowie” dla klasy 

IV 

pedagog szkolny Listopad 2022-

luty 2023 
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9.Angażowanie rodziców do współpracy w zakresie profilaktyki uzależnień. 

10.Pedagogizacja rodziców: rozmowy indywidualne, spotkania edukacyjne  

(Depresja, przeciążenie technologią cyfrową, zdrowy styl życia, zdrowe 

odżywianie)  

nauczyciele i wychowawcy 

j.w + instytucje wspierające 

rozwój dzieci 

wg potrzeb 

11. Warsztaty z asertywności w aspekcie zachowań ryzykownych. 

Wzmacniać w uczniach umiejętność odmawiania. Uczyć dzieci wyrażania 

swojej opinii, bez ranienia innych osób. 

wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

wg potrzeb 

12.Gazetki informacyjne w klasach. Gazetki informacyjne w holu szkoły. Wychowawcy, nauczyciele 

wg właściwości 

uaktualnianie 

cały r.szk 

13.Obserwacja uczniów podczas przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, 

dyskotek szkolnych. 

14.Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na 

terenie  szkoły: 

– regulaminy stołówki, świetlicy, biblioteki, placu zabaw, sali 

gimnastycznej, sali komputerowej 

- niedopuszczanie do przebywania na terenie szkoły osób obcych. 

Wszyscy nauczyciele 

 

wg potrzeb 

15.Lekcje i godziny wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu i 

wychowaniu komunikacyjnemu.                                                                   

16. Przypomnienie procedur  dotyczących  prawidłowego zachowania                            

i postępowania w związku z  chorobami przenoszonymi droga kropelkową           

( w tym Covid 19). 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, podmioty 

zew 

j.w.  

wg potrzeb 

17.Wewnątrzszkolne zasady oceniania – egzekwowanie ustalonych norm 

zachowania.   

j.w Cały r. szk 
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18.Zajęcia profilaktyczne i wychowawcze z zakresu przeciwdziałania 

przemocy i agresji. 

19.Zajęcia wychowawcze integrujące zespoły klasowe.  

Pedagog, wychowawcy   

20.Warsztaty  na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

21.Propagowanie pozytywnych postaw  prospołecznych.  

22. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej , 

Straży Pożarnej , CPR, warsztaty edukacyjne. 

23. Utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy -warsztaty edukacyjne w 

tym badanie naukowe "Antropometryczne czynniki warunkujące efektywną 

głębokość uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-

oddechowej wykonywaną przez dzieci w wieku powyżej 11 roku życia 

(klasy V-VIII) oraz dla klas I -IV oraz oddziału przedszkolnego. 

Psycholog 

Wychowawcy  

podmioty zewnętrzne 

 

P. Dyrektor, pedagog + 

podmiot zew UO 

Pedagog +podmioty zew 

wg potrzeb 

 

Zgodnie z 

terminem 

ustalonym z 

podmiotem 

zew 

j.w 

24.Angażowanie rodziców do współpracy w zakresie profilaktyki 

uzależnień. Pedagogizacja rodziców, rozmowy indywidualne,  Spotkania 

edukacyjne dla rodziców, informacje na internetowej stronie szkoły  

(Depresja, przeciążenie technologią cyfrową, zdrowy styl życia, zdrowe 

odżywianie) 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy +podmioty 

zew 

Na bieżąco wg 

potrzeb 

7.Promowanie 

zdrowego stylu życia, 

kształtowanie postaw 

prozdrowotnych. 

 

1. Realizacja „ Programu  dla Szkół” oraz  organizowanie akcji promujących 

zdrowy tryb życia  

2. Śniadanie daje moc -,,Zdrowo jemy” –przygotowanie zdrowego  śniadania 

przez uczniów  kl.  I-VIII 

3. Prelekcje nt. zdrowego odżywiania oraz o znaczeniu ruchu w życiu 

człowieka prowadzone na podstawie opracowanych scenariuszy lekcji  

Wychowawcy klas I -III 

Wychowawcy klas I- VIII , 

nauczyciele wg właściwości  

 

 

j. w.+ zaproszony Dietetyk 

 

 

 

 

Cały r.szk 

 

 

 

 

 

Listopad 2022 

 

 

12.09.-
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4. Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych (akcja ogólnopolska)+ edukacja 

miodowa w szkołach 

wszyscy nauczyciele 16.09.2022r 

 

5. Udział  w programach  edukacji zdrowotnej we współpracy z GIS  Opolu: 

– ,,Bieg po zdrowie”(klasa IV) 

– ,,Trzymaj formę” 

koordynatorzy realizacji 

programu we współpracy z 

wychowawcami 

wg planu pracy 

koordynatorów  

6.Udział w zewnętrznych i wewnętrznych  zawodach sportowych. Nauczyciel WF, pedagog 

psycholog, wychowawcy, 

podmioty zew 

 

8.Kształtowanie 

postawy szacunku 

wobec środowiska 

naturalnego 

 

1. Współpraca z firmami recyklingowymi – zbiórka makulatury, zużytych 

baterii.                                                                                                               

2.Udział w prelekcjach, pogadankach, warsztatach. 

3.Wdrażanie postaw ekologicznych poprzez m.in.  udział w projekcie UM w 

Opolu – Mamy Rady Na Odpady,  Sprzątanie Świata,  Dzień Ziemi, Konkurs 

Ekologiczny,   

wychowawcy, nauczyciel 

biologii , WF,we 

współpracy z GIS, PSSE w 

Opolu, Krajowym 

Zrzeszeniem Producentów 

Rzepaku 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

  

 

 

 

  

*wszystkie wymienione działania są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej  

 Ewaluacja 

Program wychowawczo-profilaktyczny poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. 

Propozycje zmian przygotowuje zespół do spraw monitorowania i ewaluacji programu wychowawczego.  

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 
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2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. 

Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, przez Radę Rodziców uchwałą                    

nr 2 /2022/2023 z dnia 21.09.2022 r.  

 

 


