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1. Akty prawne. 
 

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stanowią: 

 

1. Ustawa z dnia 02 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. 

1997 Nr 78, poz. 483 ze zm. ), 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe, (Dz. U. 2017 poz. 59), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, 

(Dz. U. 2017 poz. 60), 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty, (Dz. U. 2016 poz. 1943 - tekst 

jednolity po zmianach), 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, (Dz. U. 2016 poz. 1379 - tekst 

jednolity po zmianach, zmiany: Dz. U. 2017 poz. 60), 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 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, (Dz. U. 2017 poz. 356), 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                   

w poszczególnych typach szkół (z późniejszymi zmianami), (Dz. U. 2012r. poz. 977 ze 

zm.), 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, (Dz. U. 2017r. 

poz. 1643), 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, (Dz. U. 2015 poz. 1113), 
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10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii , (Dz. U. 2015 poz. 1249),  

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz. U. 2016 poz. 224 - 

tekst jednolity), 

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

alkoholizmowi, (Dz. U. 2016 poz. 487 - tekst jednolity), 

13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. 2017 poz. 

882 - tekst jednolity), 

14. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych, (Dz. U. 2017 poz. 957 - tekst jednolity),  

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 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 2018 r., poz. 214). 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.                         

w   sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                   

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

17. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948r., 

18. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r., (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 

526 ze zm.), 

19. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, (Dz. U. 1993 Nr 

61, poz. 284 ze zm.),  

20. Mi ędzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966r., 

21. Kierunki realizacji polityki o światowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 

22.  Statut Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu. 

 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

2. Misja i wizja szkoły. 

 

 MOTTO: 

 „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”. 

Janusz Korczak 

 

Kształcimy uczniów na miarę XXI wieku, radzących sobie w zmieniającym się 

współczesnym świecie oraz stawiających czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości. 

Szkoła jest placówką działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. 

Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszczą się  

o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską, 

dążą do pełnego rozwoju osobowości. 

 

Wizja szkoły 

 

Szkoła nasza to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki 

rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne 

nauczanie. 

To szkoła, której nadrzędnym celem jest wychowanie człowieka kulturalnego, 

odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, otwartego na potrzeby drugiego 

człowieka, mającego poczucie  więzi ze swoją miejscowością, regionem, ze swoją Ojczyzną, 

człowieka prawego i tolerancyjnego.     

 

3. Wstęp. 

 

"Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi" 

Janusz Korczak 

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

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

człowieka. 

 

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy 

Armii Kraków  w Łosińcu opiera się na hierarchii wartości określonej w koncepcji pracy 
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szkoły. Najważniejszym celem w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

  

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły 

i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań 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 uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak  i kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa  w roku szkolnym 2020/2021 : 

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno 

pedagogicznego wszystkim uczniom.  

z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. 

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych. 

3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych. 

 

Rolą szkoły, oprócz funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego 

 z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Zadaniem szkoły jest 

wychowanie dzieci i młodzieży do wartości. Proces wychowania jest wzmacniany 

 i uzupełniany przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Profilaktyka  jest rozumiana jako proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie 

 z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia, a także 

ograniczania i likwidowania czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków  

w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwi ć korygowanie 

deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać 

zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie 

uczniów w trudnych sytuacjach. 
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4. Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego. 

 

Na podstawie obserwacji rozwoju uczniów, środowiska szkolnego, rozmów  

z wychowawcami/ nauczycielami, z rodzicami podczas zebrań, sprawozdań semestralnych       

i rocznych opracowanych przez wychowawców, zasobów szkoły z obszaru wychowania           

i profilaktyki, wniosków z doświadczeń płynących ze współpracy z zewnętrznymi 

specjalistami wspierającymi szkołę a także obserwacji bieżących zachowań uczniów na 

terenie szkoły, wyłoniono: 

Czynniki ryzyka związane ze szkołą i środowiskiem rodzinnym ucznia: 

1. Brak  motywacji niektórych uczniów do nauki. 

2. Przypadki występowania agresji słownej wśród uczniów.  

3. Niski  poziom czytelnictwa (częściowo spowodowany pandemią.) 

4. Nadmierna ilość czasu spędzanego przed komputerem, nieumiejętne korzystanie  

z portali społecznościowych  (Uzależnienia od mediów, szczególnie od telefonów 

 i Internetu; - potrzebna by była profilaktyka selektywna i wskazująca a wcześniej 

diagnoza). 

   Czynniki chroniące: 

1. Silna więź emocjonalna z rodzicami. 

2. Zainteresowanie nauką szkolną większości uczniów, odnoszenie sukcesów. 

3. Wrażliwość społeczna.  

4. Wiedza na temat skutków zagrożeń, wynikających z różnych zachowań 

ryzykownych.  

5. Poczucie przynależności do grupy rówieśniczej. 

6. Pełnienie ról aprobowanych społecznie. 

7. Pozytywny klimat szkoły. 

8. Brak akceptacji przez szkołę dla przemocy. 

9. Akceptująca i życzliwa postawa nauczycieli wobec uczniów. 

10. Stwarzanie możliwości zaangażowania w działalność pozwalającą realizować 

potrzebę rozwijania zainteresowań, aktywności, osiągnięcia sukcesu (zajęcia 

dodatkowe, konkursy). 

11. Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się.  
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Zasoby szkoły: 

 

1. Zasoby osobowe: wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

2. Udział nauczycieli w szkoleniach rad pedagogicznych, w zewnętrznych formach 

doskonalenia: kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych. 

3.  Pielęgniarka szkolna. 

4.  Zasoby lokalowe:  

• dobrze wyposażone sale dydaktyczne z zapleczami 

• tablice multimedialne w większości klas dydaktycznych 

• bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej  

• monitoring wewnętrzny i zewnętrzny 

• stołówka 

• plac zabaw 

5. Szkolna platforma G Suite  

 

5. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Działalność wychowawczo - profilaktyczna 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: 

• Intelektualnej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy                   

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia  i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych 

• Moralnej – 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 

• 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 
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• Emocjonalnej  – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 

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

6. Cele ogólne oddziaływań wychowawczo –profilaktycznych.  

 
Działalność wychowawcza: 

• współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta. 

• 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. 

• współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego 

systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania 

zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych. 

• wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. 

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów - nauczycieli i rodziców lub opiekunów. 

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli.  

• kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość 

udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

• wspieranie uczniów w  edukacji poprzez realizację programów mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna: 

• poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

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

postępowania w tego typu przypadkach. 

• rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 

• kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. 

• kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w podejmowaniu                                                 

      decyzji w sytuacjach trudnych. 

Działalność informacyjna: 

• dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom 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. 

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów,  

ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych (w miarę potrzeby). 

• przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom 

oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii.                      

• informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów  

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz                 

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

Działalność profilaktyczna: 

• wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 

podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych. 
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• wspieranie uczniów, którzy ze względu na sytuację rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań 

ryzykownych. 

• wspieranie uczniów 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. 

 

Nasza szkoła  jest przede wszystkim miejscem profilaktyki uniwersalnej, adresowanej  

do wszystkich uczniów .   

 

7. Cele szczegółowe: 

 

1. Budowanie poczucia własnej wartości  ucznia.  Określanie swoich  mocnych stron. 

Sposoby radzenia sobie z własnymi niedociągnięciami i brakami. 

2.  Wspieranie rozwoju podmiotowości ucznia. Zapoznanie z przysługującymi mu  

w społeczności szkolnej i klasowej prawami oraz obowiązkami wynikającymi  

z regulaminu szkoły i ogólnie przyjętych norm. 

3. Kształtowanie i wspieranie motywacji do pracy szkolnej i dążenia do sukcesów. 

4. Zachęcanie i stwarzanie możliwości wykazania się inicjatywą, pomysłowością, chęcią 

udziału w zadaniach nadobowiązkowych w klasie i na forum szkoły. 

5. Analiza własnych metod i sposobów uczenia się. Próby określenia najbardziej 

efektywnych sposobów pracy szkolnej. 

6. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. Rozwój samorządności klasowej: 

• wspólne (demokratyczne) podejmowanie ważnych dla klasy decyzji, 

• organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

7.    Działania na rzecz tworzenia dobrego, zgranego zespołu klasowego: 

• organizacja wspólnych imprez klasowych, 

• udział w imprezach ogólnoszkolnych, 

• tworzenie elementów tradycji szkolnych i klasowych (np. strona internetowa, 

zdjęcia). 

8. Wspieranie wartości i umiejętności związanych z funkcjonowaniem w podstawowych 

grupach odniesienia — w rodzinie, kręgu koleżeńskim, społeczności szkolnej: 
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• refleksja nad takimi wartościami, jak: przyjaźń, lojalność, uczciwość  

odpowiedzialność za drugiego człowieka, wyrozumiałość, 

• analiza treści i znaczenia tradycji rodzinnych, 

• kształtowanie tradycji i obyczajów klasowych. 

9. Praca nad wewnętrznym systemem wartości — kodeksem moralnym: 

• poczucie odpowiedzialności za własne czyny, 

• konsekwencje łamania obowiązujących norm, 

• wdrażanie do kierowania się w życiu takimi normami, jak: szacunek  

dla drugiego człowieka, empatia w stosunkach z innymi ludźmi, poszanowanie 

wspólnego dobra. 

10. Uświadamianie i analiza zagrożeń płynących z tzw. zachowań ryzykownych — udział 

 w grupach nieformalnych, stosowanie przemocy, wandalizm, sięganie po używki itp., 

rozważanie możliwych sposobów reagowania wobec nagannych zachowań innych osób, 

pojęcie odwagi cywilnej. 

11. Kształcenie   umiejętności   nieagresywnego,   negocjacyjnego   rozwiązywania 

konfliktów, różnicy zdań: 

• udział w dyskusji, prezentowanie i obrona własnego zdania, branie pod uwagę 

poglądów innych osób, 

• rozwijanie umiejętności asertywnych jako jednego ze sposobów unikania sytuacji        

i zachowań ryzykownych. 

12. Analiza   najbardziej   istotnych   cech   rozwoju   psychofizycznego  w  okresie 

dojrzewania, ich wpływ na ogólne funkcjonowanie i relacje z otoczeniem: 

• radzenie sobie z napięciami i negatywnymi emocjami, jak: bunt, złość, agresja, 

• nabywanie właściwych nawyków higienicznych i prozdrowotnych. 

 

8. Model absolwenta 

Uczeń kończący Szkołę Podstawową im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu jest osobą 

radosną, ciekawą świata i pełną wiary we własne możliwości. W szkole jak i w środowisku 

lokalnym prezentuje postawę otwartości, życzliwości i zaangażowania w relacjach 

społecznych. 
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Nasz absolwent:  

1. Jest dobrym obywatelem, świadomym swoich praw i obowiązków, posiadającym 

godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych. 

2. Prezentuje postawę opartą na zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności 

 z własnym narodem, szanuje tradycje, symbole narodowe i religijne. 

3. Jest uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny, kieruje się zasadami moralnymi, 

przestrzega ogólnie przyjętych norm obyczajowych.  

4. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 

5. Dba o swoje zdrowie i docenia jego znaczenie. 

6. Dba o własny rozwój duchowy, jest wrażliwy na piękno, szanuje dorobek ludzkości  

w dziedzinie kultury i sztuki. 

7. Umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje  

ich konsekwencje. 

8. Korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

9. Posiada podstawowe sprawności i umiejętności w zakresie języków obcych. 

10. Niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym. 

11. Jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej.  

 

9. Uczestnicy programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy 

programu:  

 

Dyrektor:  

• dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej  

 i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

• koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole, 

• współpracuje z Samorządem Uczniowskim, 

• stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom 

podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwia 

udział w kursach pedagogicznych, 
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• dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniów jak 

 i pracownikom szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły), 

• zapewnia uczniom sprzęt komputerowy ( tym, którzy nie posiadają własnego) na czas 

ewentualnej nauki zdalnej. 

 

Nauczyciele: 

• mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu  

 o rozpoznane potrzeby uczniów, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole 

 i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść, itp., 

• diagnozują problemy dydaktyczno-wychowawcze uczniów i świadczą pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 

• kształtują prawidłowe postawy wobec uzależnień, 

• dają przykład sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie  

w trudnych sytuacjach, 

• informują na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków, 

• obserwują zachowania uczniów na terenie szkoły i poza nią, zwracając uwagę  

na przejawy agresji, przemocy czy niszczenia mienia, 

• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią, 

• współpracują z uczniami i rodzicami poprzez dziennik elektroniczny i szkolną 

platformę G Suite (także w przypadku edukacji zdalnej). 

 

Wychowawcy klas: 

• dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy 

wszystkich uczniów, również tych niedostosowanych społecznie, 

• poznają uczniów oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami, 

systematycznie informują o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci, organizują 

spotkania, wspierają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych, 
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• troszczą się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów do 

dbałości i higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy     

w życiu szkolnym i poza szkołą, 

• zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą 

warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie  

i w społeczeństwie, 

• mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na 

tolerancji i poszanowaniu godności osoby, 

• uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia 

własnej wartości, 

• kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania 

decyzji, elastyczności w zachowaniu, 

• kształtują postawy poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły 

i otoczenia, 

• podnoszą poziom kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące 

zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych 

(kino, teatr, itp.), 

• pomagają uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych 

 - uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej 

osoby w szkole: wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły, 

• realizują w toku pracy wychowawczej treści, zadania i cele programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły i podstawy programowej. 

 

Rada Rodziców: 

• reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy szkoły, 

• współdecyduje o formach wypoczynku i pomocy dzieciom oraz współuczestniczy 

 w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

• pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły, 

• organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów  

 i zadań szkoły, 
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• ma prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole               

i danej klasie,  

• rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

 

Rodzice: 

• mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi 

 i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka, 

• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

• czuwają nad tym, aby ich dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz 

sumiennie realizowało obowiązek szkolny, 

• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w przedsięwzięciach 

i uroczystościach organizowanych przez szkołę, 

• kontaktują się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia 

obowiązujących norm i zasad przez dziecko oraz wspólnie z wychowawcą 

 i dyrektorem szkoły znajdują sposoby rozwiązania problemów, 

• utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy oraz dyrektorem szkoły, 

• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach  

z zakresu wychowania i profilaktyki. 

 

Samorząd Uczniowski: 

• jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na 

terenie szkoły i w środowisku lokalnym, 

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona 

pedagogicznego, 

• inicjuje działania dotyczące życia uczniów, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

• angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, 

• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

• wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów 

społeczności uczniowskiej. 
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Pracownicy niepedagogiczni: 

• reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy, 

• wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów, 

• wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych  

    i profilaktycznych. 

 

10. Instytucje i organizacje wspierające pracę szkoły. 

 

W ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Szkoła Podstawowa                  

w Łosińcu utrzymuje stały kontakt i współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami 

wspierającymi jej pracę. Podmioty współpracujące ze szkołą to: 

1. Wójt Gminy Susiec 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suścu 

4. Komenda Policji w Tomaszowie Lubelskim 

5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu 

7. Gminny Ośrodek Kultury w Suścu 

8. Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski 

9. Parafia Rzymskokatolicka w Łosińcu 

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim 

11. KRUS oddział w Tomaszowie Lubelskim 

12. WORD w Zamościu 

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

14. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

15. Tomaszowski Dom Kultury 

16. Spółdzielnia Socjalna „Arka” 

17. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

18. Państwowa Straż Pożarna 

19. Fundacja im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939 

20. Hospicjum „Santa Gala” 

21. Biura podróży  

22. Stowarzyszenia 

23. Współpraca z rodzicami 
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11. Wykaz stałych uroczystości szkolnych, wydarzeń i imprez  ogólnoszkolnych. 

 

Wypracowanie i organizacja uroczystości będących integralnym i stałym elementem życia 

szkoły to efekt wspólnej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Poniżej znajduje się wykaz 

wydarzeń o zasięgu szkolnym i lokalnym, organizowanych każdego roku szkolnego: 

1. IX Półmaraton Tomaszowski Pamięci  Żołnierzy Września 1939; 

2. Dzień Edukacji Narodowej; 

3. Pasowanie uczniów klasy I; 

4. Święto Niepodległości; 

5. Andrzejki 

6. Wizyta św. Mikołaja w szkole; 

7. Jasełka; 

8. Choinka szkolna; 

9. Dzień Babci i Dziadka; 

10. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

11. Piknik Rodziny połączony z Dniem Dziecka i Dniem Matki i Ojca. 

12.  Narodowe czytanie 

Pozostałe uroczystości i wydarzenia organizowane w szkole stanowi Kalendarz imprez                 

i uroczystości szkolnych na rok 2020/2021. 

 

12. Programy o charakterze wychowawczym i profilaktycznym realizowane  

w szkole.  

W ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoła uczestniczy 

 w programach krajowych, wspierających działalność szkoły w zakresie wychowania 

 i promocji zdrowego stylu życia. Należą do nich: 

1. Program antynikotynowy ,, Czyste powietrze wokół nas” – oddziały przedszkolne 

2. Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – oddziały przedszkolne 

3. Program dla szkół – kl. I-V 

4. Klub Bezpiecznego Puchatka –kl. I 

5. Spójrz inaczej – kl.I-III 

6. Bieg po zdrowie -  kl. IV 

7. Trzymaj formę – kl. V-VIII 

Akcje Ogólnopolskie:  

1. Profilaktyka tytoniowa 
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2. Obchody Światowego Dnia Zdrowia 

3. Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS 

4. Sprzątanie Świata  

Akcje Lokalne: 

1. Profilaktyka w zakresie chorób zakaźnych,  pandemia Covid - 19 

2. Propagowanie stylu życia wolnego od nałogów – Profilaktyka środków 

psychoaktywnych 

3. Działania edukacyjne w zakresie higieny osobistej 

 

  Programy realizowane w szkole wspierające realizację Szkolnego Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego  

1. Programy nauczania danego etapu/ przedmiotu. 

2. Plany pracy wychowawców klas. 

3. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych. 

4. Programy Innowacji. 

5. Programy zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. 

6. Program z doradztwa zawodowego. 

7. Program z Edukacji Dla Bezpieczeństwa. 

8. Program Wolontariatu. 

9. Harcerstwo.  

 

13.   Plan działań wychowawczo-profilaktycznych - zadania i sposoby realizacji.  

 

Główne zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły to: 

1. Organizowanie procesu nauczania i wychowania ( w tym w formie zdalnej) tak, aby 

wspierać rodziców w wychowaniu wielostronnym dziecka, aby kształtować                        

w naszych uczniach  i wychowankach poczucie własnej wartości i pokazać im jak 

czerpać radość z własnej edukacji, a w przyszłości także z własnej pracy. 

2. Poszukiwanie i wdrażanie skutecznych form i metod nauczania i wychowania dążąc 

do indywidualnego rozwoju każdego ucznia, dbając o jego bezpieczeństwo. 

3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, poczucia przynależności  

do wspólnoty lokalnej i narodowej. 

4. Zapobieganie zjawiskom niekorzystnym dla zdrowia i życia naszych wychowanków 

 i uczniów. 
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S
F
E
R
A 

Zadania Forma realizacji 
Osoby 
odpowiedzialne Termin  

I

N

T

E

L

E

K

T

U

A

L

N

A 

 

 

 

 

 

 

Praca z uczniem 

zdolnym 

 

 

 

 

 

 

Praca z uczniem 

mającym trudności    

w nauce oraz 

uczniem 

niepełnosprawnym 

 

• przygotowanie do konkursów, 

olimpiad przedmiotowych,                               

prowadzenie zajęć rozwijających 

zdolności uczniów,                                                                              

- różnicowanie zadań na lekcji oraz 

zadań domowych, 

• dodatkowe zajęcia z uczniem zdolnym 

dla klas I-VII, innowacje 

pedagogiczne 

• współpraca z PPP, 

• prowadzenie zajęć  dydaktyczno-

wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych,  

• organizowanie pomocy koleżeńskiej,  

• odrabianie zadań domowych w 

świetlicy szkolnej,                                             

dodatkowe zajęcia wspomagające 

rozwój ucznia.  

• integracja klasowa,  

• udział uczniów w zajęciach 

rewalidacyjnych, logopedycznych. 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z planem 

pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie 

zainteresowań 

i zdolności 

uczniów 

 

 

 

 

• przygotowanie  propozycji zajęć              

w zespołach przedmiotowych, 

•  prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 

kół zainteresowań, konkursów,  

• wyjścia do muzeum, teatru,  

• udział w życiu kulturalnym 

miejscowości,  

 

 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

zgodnie  z 

harmonogramem 

zajęć  oraz 

kalendarzem 

imprez                  

i uroczystości 

szkolnych 
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• przygotowanie  programów 

artystycznych na uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów na forum 

szkoły 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych 

uzdolnień 

• zajęcia z orientacji zawodowej 

wychowawcy, 

nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć                    

w poszczególnych 

klasach 

M

O

R

A

L

N

A 

Kształtowanie 

szacunku do ludzi, 

wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka,prawidło

we rozumienie 

wolności oparte na 

poszanowaniu 

osoby ludzkiej 

• działalność charytatywna, 

• wolontariat szkolny, harcerstwo 

opiekun  

szkolnego  

wolontariatu, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

zgodnie z 

harmonogramem 

oraz według 

potrzeb 

Poznanie kultury 

rodzimej, 

zaznajamianie              

z kulturą regionu 

 

 

 

• wycieczki, 

•  tematyczne lekcje wychowawcze, 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

terminy 

wycieczek 

planowanych 

przez 

wychowawców    

i nauczycieli 

Zapobieganie 

nałogom                    

i uzależnieniom 

wśród uczniów 

• uświadomienie rodzicom potrzeby 

kontrolowania tego, co dziecko czyta, 

ogląda w telewizji , z jakich gier 

komputerowych korzysta, 

•  ukazywanie negatywnego wpływu 

uzależnień od telewizji i komputera, 

•  uświadamianie uczniom,  że  w 

wychowawcy 

klas, 

przewodniczący 

zespołów  

wychowawczych  

zgodnie  z  

planem  

wychowawczym 

poszczególnych 

klas                    
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Internecie nie są anonimowi, 

•  prelekcje dotyczące cyberprzemocy 

•  dostarczanie wiedzy o 

konsekwencjach stosowania używek 

(alkoholu, papierosów, e-papierosów, 

narkotyków, dopalaczy, napojów 

energetyzujących),                                                

•  zwracanie uwagi na uzależnienia od 

komputera, telewizji, telefonów 

komórkowych (fonoholizm),                                                                    

•  organizowanie zajęć edukacyjnych 

oraz prelekcji na temat zagrożeń 

wynikających ze szkodliwości 

zażywania używek, 

• apele szkolne. 

 

 

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

 

• przekazanie wiedzy o zdrowym 

odżywianiu  

• promocja szkolnych i pozaszkolnych 

form spędzania czasu wolnego 

• wyrabianie nawyków prawidłowej 

pielęgnacji zębów 

• udzielanie I pomocy 

• wdrażanie do dbania o higienę 

osobistą w związku z pandemią  

Covid 19 

nauczyciele 

biologii                   

i wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy klas 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć  

 

 

 

S 

P

O

Ł

E

C

Z

Kształtowanie 

przekonania o 

społecznym 

wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a 

także o społecznym 

aspekcie bycia 

• Omówienie zasad statutu szkoły               

i regulaminów szkolnych,  

• lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

• działania ekologiczne 

wychowawcy, 

nauczyciele 

  

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 
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N

A 

uczniem szkoły  

Budzenie miłości 

do ojczyzny i 

poczucia 

wspólnoty 

narodowej 

 

• udział w apelach z okazji rocznic i 

świąt państwowych np. apel z okazji 

Święta Niepodległości,                                

• organizowanie wyjść do teatru, 

muzeum,  

• poznawanie symboli narodowych, ich 

historii i znaczenia, okazywanie im 

szacunku,                         

• poznawanie historii regionu, 

•  organizacja Gminnego Konkursu 

Patriotyzm w sercu dziecka                                  

• udział w konkursach, 

•  krzewienie szacunku dla języka 

polskiego. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

historii, języka 

polskiego, 

nauczania 

zintegrowanego           

i wychowania 

przedszkolnego 

Organizatorzy 

Gminnego 

konkursu -

Patriotyzm w 

sercu dziecka 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgnowanie i 

tworzenie tradycji 

szkoły 

 

• udział i współtworzenie imprez 

szkolnych, np. „Piknik rodzinny”, 

Jasełka 

• udział w akcjach charytatywnych. 

wychowawcy, 

nauczyciele 
cały rok 

Wiedza o patronie 

szkoły 

 

• organizacja konkursów/ lekcji  

związanych z patronem szkoły  

• lekcje historii oraz zajęcia z 

wychowawcą,  

• pielęgnowanie Cmentarza Wojennego 

w Łosińcu, 

• wycieczki i rajdy rowerowe. 

nauczyciele 

historii, języka 

polskiego, 

wychowawcy 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 

Kształtowanie 

aktywnej postawy 

• nauka poszukiwania pracy, analizy 

ofert,   

nauczyciel 

doradztwa 

 

zgodnie z 
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wobec przyszłej 

pracy zawodowej 

oraz wymagań 

rynku pracy.  

• współpraca z Urzędem Pracy oraz 

innymi instytucjami w celu uzyskania 

informacji o sytuacji na lokalnym 

rynku pracy 

zawodowego harmonogramem 

zajęć 

 

Kształtowanie 

postaw 

społecznych 

• rozwijanie umiejętności 

komunikowania się, 

•  rozwijanie umiejętności współpracy                  

w grupie, 

• zapoznanie z podstawowymi prawami 

i obowiązkami człowieka w 

społeczeństwie,   

• rozwijanie odpowiedzialności za 

siebie  i za innych, 

•   rozwijanie potrzeby ciągłego 

doskonalenia się, 

• formowanie postawy otwartej na 

skuteczne porozumiewanie się                                 

i rozwiązywanie powstałych 

problemów, 

• kształtowanie umiejętności 

negocjowania, zawierania 

kompromisów i podejmowania 

decyzji, wyrażania emocji, uczuć,                           

• kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania uczuć i emocji u siebie 

i u innych i próby nazywania ich,   

• asertywne wyrażanie własnych opinii i 

ocen w stosunku do  siebie i świata,                                     

• kształtowanie umiejętności tolerancji 

oraz okazywania szacunku ludziom, 

zwyczajom, tradycjom, różnym 

symbolom religijnym  i narodowym,                                             

• wychowywanie dzieci tak, aby 

wychowawcy, 

nauczyciele 

zgodnie z 

harmonogra mem 

zajęć 
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orientowały się w tym co dobre a co 

złe,  

• kształtowanie systemu wartości, 

• kształtowanie umiejętności i nawyków 

pomocy innym w potrzebie  

• działalność charytatywna i 

wolontariat. 

 

 

E

M

O

C

J

O

N

A

L

N

A 

Wspieranie dziecka 

oraz jego rodziny 

w nowej sytuacji 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie 

pomostu pomiędzy 

doświadczeniami 

przedszkolnymi i 

szkolnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• częste rozmowy z rodzicami i 

uczniami,  

• zorganizowanie spotkania z 

pedagogiem i psychologiem  z 

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

• minimalizowanie negatywnych 

przeżyć dziecka, związanych  z 

pierwszymi dniami pobytu dziecka w 

szkole, 

• zapoznanie uczniów ze szkolnymi 

pomieszczeniami: klasy, sekretariat, 

gabinet dyrektora, biblioteka, 

świetlica, szatnia, plac zabaw,  

• opiekuńczy stosunek nauczyciela do 

uczniów wszystkich razem i każdego 

z osobna,                           

• otoczenie najmłodszych uczniów 

specjalną troską i uwagą w czasie 

przerw międzylekcyjnych, 

• uwrażliwianie uczniów klas   

starszych na potrzebę zapewniania 

bezpieczeństwa uczniom klas 

młodszych. 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

przedszkola oraz 

tych klas, do 

krórych dołączyli 

nowi uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

obsługa 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć oraz potrzeb 
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Stworzenie 

dzieciom poczucia 

bezpieczeństwa 

 

 

 

 

• próbna ewakuacja, 

• kształtowanie i utrwalanie nawyków  

bezpiecznego zachowania się w 

• budynku szkoły, na placu zabaw, 

boisku szkolnym a także w drodze do 

szkoły i do domu oraz w miejscach 

publicznych, przypomnienie zasad 

bezpiecznego korzystania z autobusu 

szkolnego, 

• niebezpieczne sytuacje, z którymi 

można się spotkać, np. wypadek, 

pożar. 

• wprowadzenie oraz systematyczne 

przypominanie uczniom 

obowiązujących w szkole i na 

lekcjach reguł i zasad. 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

 

Kształcenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów bez 

użycia siły 

• lekcje wychowawcze 

• prelekcje specjalistów  

 

 

 

np. nauczyciel 

bibliotekarz lub 

świetlicy, 

specjalista 

 

 

 

 

zgodnie z 

konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 

 

 

 

 
14.  Ewaluacja programu. 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może   ulegać 

zmianom  wraz ze zmieniająca się rzeczywistością wychowawczą i dydaktyczną szkoły.  

  W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego 

ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. Proces 

powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje 

wykorzystywane do modyfikacji programu. Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod 

koniec roku szkolnego. 
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Ewaluacja celu - sprawdzanie, czy zaplanowane w programie cele zostały osiągnięte  

w zamierzonym czasie i przy wykorzystaniu zaplanowanych sposobów i środków. 

Ewaluacja wyniku - sprawdzanie wszystkich potencjalnych korzyści (takich, jak np. przyrost 

wiedzy, rozwój umiejętności i kompetencji, zmiany w postawach, zachowaniu i stylu życia), 

jakie odniosły osoby poddawane działaniom lub poniesionych strat. 

Ewaluacja procesu - analiza programu działań, które umożliwiły lub utrudniły osiągnięcie 

celów i uzyskanie konkretnych wyników, czy sposób realizacji sprzyjał skuteczności. 

Narzędzia i sposoby ewaluacji programu: 

• ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

• obserwacja i analiza zachowań uczniów, 

• analiza dokumentów (m.in. wpisy do dziennika, sprawozdania półroczne/roczne, 

realizacja planów pracy wychowawców), 

• weryfikacja ocen z zachowania. 

15.   Postanowienia końcowe.  
 

• Program Wychowawczo-Profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu 

  z Radą Pedagogiczną (art. 84 ust. 1-3 oraz ust. 5 Ustawy Prawo Oświatowe); 

• Jeśli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego  

 (do 30 września każdego roku) nie uzyska porozumienia z radą Pedagogiczną, 

 program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem 

 sprawującym nadzór pedagogiczny (art. 84 ust. 1-3 Ustawy Prawo Oświatowe); 

• Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje ewaluacja Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego; 

• Wszelkich zmian w programie dokonuje powołany przez dyrektora szkoły zespół  

 we współpracy z Radą Rodziców; 

• Wszystkie planowane działania i uroczystości  zależeć będą od aktualnej sytuacji    

    związanej z pandemią Covid 19.                                                                                           

    Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 

 
 
 


