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 Podstawa prawna: 

 

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 został sporządzony zgodnie z następującymi ustawami i 

rozporządzeniami: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz 59) – art 10. ust.1 pkt 5, art 26 ust. 2 art 78, art 98 -99 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. 

poz.1249) 

  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr67, poz. 329 z pózn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 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. Z 2017r. Poz 356) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017r w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz. U. Z 2017r. Poz 649) - &4 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458 z pózn. zm.).  

 Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. zmieniające w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. Nr 61, poz. 624 z pózn. zm.).  

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach  

 systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 

r., poz.1249).  

  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu  

 seksualnym człowieka, o zasadzie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny.  

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno  

-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego  

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977).  
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Podstawa prawna pozaoświatowa:  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz.483).  

 Konwencja o Prawach Dziecka, Nowy Jork 20 XI 1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527 z pózn.zm.).  

 Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997r. Nr 28, poz. 153 z pózn.zm).  

 Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 4, poz. 31 z pózn.zm.).  

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z pózn. zm.).  

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 711, poz. 109 z pózn. zm.)  

 Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z pózn. zm.).  

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 147,  

 poz. 1231 z pózn. zm.).  

 Ustawa z 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst. jednolity: Dz.U. z2003r. Nr 24, poz. 198).  

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55)  

 Narodowy Program Zdrowia 1996-2005. (Dz.U. Nr 67, poz. 756 z pózn.zm.). 

 

 

 
 

 Założenia teoretyczne programu 

 

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny  

i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka. 

 
 

  Wychowanie 
Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

 

 

Profilaktyka 
Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 
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życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

 

 Program wychowawczo – profilaktyczny naszej Szkoły opiera się na humanistycznych i uniwersalnych wartościach, odwołujących się do 

praw dziecka, ucznia i rodziny. Program został przygotowany z uwzględnieniem zasad pedagogiki oraz przepisów prawa, a także zobowiązań 

wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Prawidłowy 

rozwój dziecka uzależniony jest od zaspokojenia jego potrzeb, a w szczególności: 

 poczucia bezpieczeństwa 

 otoczenia opieką 

 bycia zauważonym i docenionym  

 potrzeby kontaktów z rówieśnikami  

  potrzeby przyjaźni 

 potrzeby ruchu, zabawy, aktywności 

 potrzeby rozwijania zainteresowań  

 potrzeby akceptacji, poczucia własnej wartości 

 potrzeby odnoszenia sukcesów 

 zaspokojenia ciekawości świata 
. 

             Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku zajmuje się 

           przede wszystkim; 

 profilaktyką uniwersalną mającą na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie 

odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń 

rozpowszechnionych, takich, jak np.: używanie substancji psychoaktywnych, agresji i różnego typu przemocy. W jej ramach realizowane są 

następujące programy: „Program Domowych Detektywów’’, Jaś i Małgosia na tropie:, „Fantastyczne możliwości”, „Cukierki”, 

Tajemnica Zaginionej Skarbonki”, „Archipelag Skarbów”, „Świadomy gimnazjalista”, „Myślę - nie. Mówię - nie”, „Od dziewczynki 

do kobiety”, „Trzymaj formę” i inne. 

. 
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 profilaktyką selektywna ma na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostkę zachowań ryzykownych. 

Cele te mogą być osiągane między innymi poprzez ograniczanie czynników związanych ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, 

poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, promocję postaw prozdrowotnych oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu 

związanych z używaniem narkotyków przez dziecko. W jej ramach realizowane są w szkole następujące programy: „Bezpieczna szkoła”, 

„Nie daj się oszukać- dopalacze to też narkotyki” i inne. 

 

 

Strategie profilaktyczne 

  

Rozumiejąc profilaktykę, jako proces wspierania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi, eliminowaniu lub 

redukowaniu czynników ryzyka oraz wzmacnianiu czynników chroniących, będziemy ją realizować poprzez stosowanie różnorodnych strategii. 

Strategii informacyjnej: celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat zachowań ryzykownych i tym samym dokonywanie 

racjonalnego wyboru. Zakłada się, że wiedza o mechanizmach i następstwach np; wczesnego picia alkoholu może wpływać na zmianę postaw  

i zachowań młodzieży. Strategia realizowana jest poprzez: mini – wykłady, filmy, prezentacje multimedialne, rozmowy tematyczne, dyskusje, 

plansze, ulotki, naklejki, współpracę z rodzicami oraz instytucjami, monitoring zjawisk patologicznych itp.; jest wtedy skuteczna, kiedy jest 

uzupełniona przez pozostałe strategie. 

Strategii edukacyjnej: celem jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych w tym umiejętności 

budowania kontaktów z innymi ludźmi, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów (prezentacja teatralna, drama, burza mózgów, gry  

i zabawy edukacyjne). 

 Strategii działań alternatywnych: celem jest pomoc w zaspakajaniu potrzeb sukcesu, satysfakcji, przynależności poprzez działalność 

pozytywną będącą alternatywą dla zachowań ryzykownych. Strategię alternatywną realizują zarówno szkoła, jak i rodzina (koła zainteresowań, 

spotkania hobbystów, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe itp.) 
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 Strategii interwencyjnej: celem jest pomoc osobom mającym trudności w rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie ich  

w sytuacjach kryzysowych. Rola szkoły w tej sytuacji polega głównie na wskazywaniu miejsc, gdzie można skorzystać z pomocy specjalistów. 

Strategie zmniejszania szkód: przewidziane są dla potrzeb profilaktyki trzeciorzędowej. Adresatem działań są grypy najwyższego 

ryzyka, wobec których zawiodła wcześniejsza profilaktyka, terapia, resocjalizacja. 

 

 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny naszej Szkoły opiera się na humanistycznych i uniwersalnych wartościach, odwołujących się 

do praw dziecka, ucznia i rodziny. Program został przygotowany z uwzględnieniem zasad pedagogiki oraz przepisów prawa, a także 

zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach 

Dziecka. Prawidłowy rozwój dziecka uzależniony jest od zaspokojenia jego potrzeb, a w szczególności: 

 poczucia bezpieczeństwa 

 otoczenia opieką 

 bycia zauważonym i docenionym  

 potrzeby kontaktów z rówieśnikami  

  potrzeby przyjaźni 

 potrzeby ruchu, zabawy, aktywności 

 potrzeby rozwijania zainteresowań  

 potrzeby akceptacji, poczucia własnej wartości 

 potrzeby odnoszenia sukcesów 

 zaspokojenia ciekawości świata 
1 

 Uczestnicy Programu  Wychowawczo –Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku 

Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest przez:  

 dyrektora szkoły,  

 nauczycieli, 

 zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 uczniów, 
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 Samorząd Uczniowski, 

 rodziców/opiekunów prawnych, 

 opiekę medyczną i innych pracowników szkoły. 

 

 

 

W realizacji zadań szkołę będą wspierać pracownicy: 

 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Płocku, 

 Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Płocku, 

 Straży Miejskiej, 

 Policji, 

 Sądu Rodzinnego. III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

 Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku, 

 Filii nr 1 Książnicy Płockiej, 

 Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Amicus”, 

 Urzędu Miasta Płocka. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 

 kuratorzy sądowi lub społeczni, 

 inne instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz fundacje. 
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IV .Wizja i misja Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku 

 

 Istotnym elementem współczesnego wychowania jest współpraca wszystkich środowisk kształtujących osobowość młodego człowieka. 

Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywa rodzina. Nie da się jednak pominąć wagi innych podmiotów wychowawczych, jakimi są szkoła 

i grupa rówieśnicza. Czas dojrzewania jest trudnym okresem, zarówno dla dziecka, jak i dorosłych – rodziców, wychowawców i nauczycieli. 

 Rozchwianie emocjonalne, nasilenie krytycyzmu, zwłaszcza wobec dorosłych, brak doświadczenia, a jednocześnie ciekawość świata 

powodują, że wybory, jakich dokonują, nie zawsze są dobre dla nich samych. 

 Dlatego też nasz szkolny program wychowawczo- profilaktyczny ma pełnić funkcję wspierającą rolę rodziny w wychowaniu, szczególnie 

wobec narastających zagrożeń cywilizacyjnych. 

 Pragniemy dać uczniowi możliwość integralnego rozwoju wszystkich sfer swojej osobowości: rozwijać się fizycznie, kształcić zmysły, 

uczyć się kierowania emocjami, nabywać sprawności intelektualne, rozwijać moralnie, ćwiczyć wolę i rozwijać duchowo. 

  Mamy nadzieję, że w wyniku działania naszego programu wychowawczo - profilaktycznego bardziej zintegrujemy środowisko 

wewnątrzszkolne oraz rodziców i nauczycieli. 

 Chcemy by nasza szkoła była postrzegana jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój, 

który wyraża się w następujących działaniach wychowawczych i edukacyjnych: 

 podmiotowe traktowanie ucznia, 

 kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości, 

 kształtowanie umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form 

spędzania wolnego czasu, 

 dopasowanie wymagań programowych do możliwości ucznia, 

 zapewnianie dobrze i ciekawie prowadzonych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 zachęcanie i włączanie rodziców oraz całej społeczności szkolnej do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku, 

 inspirowanie uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju. 

 

Miarą naszego sukcesu wychowawczo-profilaktycznego i dydaktycznego będą uczniowie, którzy po latach jako dorośli ludzie będą mogli 

stanowczo stwierdzić, że wszechstronnie rozwinęli swą osobowość dzięki dobremu fundamentowi edukacji, który stworzyła nasza szkoła. 
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Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: dobro, odpowiedzialność, uczciwość, tolerancja, sprawiedliwość, 

prawda i piękno. 

Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy: uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Szanujemy się wzajemnie.  

Pielęgnujemy umiejętność odróżniania dobra od zła, reagujemy na wszelkie przejawy zła, umiejętnie godzimy dążenie do dobra własnego 

z dobrem innych.  

Respektujemy ustalony porządek w szkole 

 

 

 

  

V. Charakterystyka Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku: 

 

Szkoła będzie stwarzać sytuacje, aby uczeń opuszczając szkołę: 

 

W sferze rozwoju intelektualnego: 

 

 Posiadał – poziomie własnych możliwości – rzetelną wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu kontynuowanie nauki na wyższym  

poziomie edukacyjnym; 

 Potrafił samodzielnie poszerzać wiedzę i umiał ją wykorzystać w praktyce prezentując siebie i swoje osiągnięcia; 

 Wykazywał motywację do nauki oraz rozwijał predyspozycje emocjonalne – siłę woli, zmysł organizacyjny i pewność siebie, 

 Potrafił twórczo myśleć oraz krytycznie oceniać swoje umiejętności 
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 Potrafił przezwyciężać własne słabości – był wspomagany przez szkołę w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach 

 

W strefie rozwoju społecznego 

 

 Posiadał poczucie więzi i przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej i kraju 

 Był pozytywnie nastawiony do siebie i innych ludzi – akceptował siebie – mając świadomość swoich mocnych i słabych stron 

 Potrafił zaprezentować i podtrzymywać własne opinie 

 Dostrzegał i rozumiał potrzeby innych – był wrażliwym na ludzką krzywdę oraz tolerancyjnym w stosunku do potrzeb i poglądów swoich 

kolegów 

 Posiadł umiejętność bezkonfliktowego współdziałania w zespole otoczeniu 

 Znał swoje prawa i respektował prawa innych 

 Przestrzegał ogólnie norm społecznych i zasad moralnych 

 Znał i szanował zasady dobrych obyczajów, przestrzegał zasad kultury bycia 

 Dbał o piękno mowy ojczystej, nie używał wulgaryzmów 

 Potrafił dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób 

 Poznał wartość życia ekologicznego 

 Potrafił odpowiednio się zachowywać w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody 

 

W sferze rozwoju emocjonalnego i duchowego 

 Potrafił wyrażać własne emocje, wątpliwości 
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 Posiadał krytyczny stosunek do rzeczywistości – umiał kierować się własnym sumieniem w podejmowaniu decyzji i wyborów 

 Potrafił dzielić się własnym doświadczeniem, udzielać pomocy i wsparcia 

 Rozwijał w sobie umiejętność komunikowania się i dialogu, słuchania innych i ich rozumienia 

 Brał udział w budowaniu atmosfery zaufania, życzliwości, akceptacji i poszanowania innych religii, poglądów, tradycji 

 Prezentował wysoką kulturę osobistą 

 Odczuwał potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym a także sam podejmował – w miarę własnych możliwości próby ekspresji 

artystycznej 

 

 

W sferze rozwoju fizycznego 

 

 Osiągnął rozwój fizyczny i sprawność motoryczną adekwatnie do własnych możliwości 

 Poznał i zaakceptował zmiany fizyczne, jakie zajdą w jego organizmie 

 Potrafił zadbać o własne zdrowie oraz o rozwój fizyczny 

 Był świadomy zagrożeń wynikających z nałogów 

 Dostrzegał i rozumiał potrzebę zdrowego stylu życia oraz podstawowe problemy zdrowotne i ekologiczn 
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VI. Cele Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku 

 

Główne cele wychowawczo-profilaktyczne: 

 
 Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich.  

 Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka 

 Organizacja procesu wychowania i profilaktyki dziecka w środowisku lokalnym przy współpracy z sojusznikami szkoły w celu 

tworzenia wspólnego programu wychowawczo - profilaktycznego 

 Rozwijanie patriotyzmu oraz zasad poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości 

kulturowe Europy i świata. 

 Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska 

 Ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia. 

 Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą. 

 

 

 

Wykształcenie u uczniów: 

 Umiejętności współżycia i współdziałania społecznego poprzez działalność organizacji uczniowskich, funkcjonowanie 

samorządów klasowych i samorządu szkolnego. 

 Umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia. 

 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia we wszystkich wymiarach: 

- intelektualnym 

- psychicznym 

- społecznym 

- zdrowotnym 

- estetycznym 

- moralnym 

- duchowym 

- emocjonalnym 

- aksjologicznym 
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w procesie nauczania i zajęciach pozalekcyjnych. 

 

 Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i sprawnego działania. 

 Podniesienie autorytetu rodziny poprzez współdziałanie nauczycieli, rodziców w jednolitym systemie wychowawczym. 

 Tworzenie kultury pozytywnych wzorów. 

 

 

 

 

Cele szczegółowe: 

 

I. POZNANIE SAMEGO SIEBIE, SAMOROZWÓJ 

- pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania 

- pomoc w samopoznaniu i samoocenie, 

- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samorealizacja poprzez twórcze 

działanie, 

- kształtowanie postaw asertywnych, 

- przygotowanie dziecka do przyjmowania pochwały i krytyki, do dawania i przyjmowania wsparcia, 

- przygotowanie ucznia do samodzielności. 

 

 

II. WSPÓŁDZIAŁANIE 

- współdziałanie w grupie klasowej i szkolnej 

- prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny 

- wdrażanie do samorządności 

- kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania 

- kształtowanie umiejętności komunikowania się 

- nauczanie wyrażania pochwały i krytyki 

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji 

- integrowanie zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie 

 

III. KSZTAŁTOWANIE POSTAW 
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- przestrzeganie norm społecznych i przepisów prawa 

- poznanie i kultywowanie wartości ogólnoludzkich (pojęcie dobra i zła) 

- kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi 

- budzenie szacunku dla dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne uczynki, postępowanie 

- uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach 

- uczenie kultury życia codziennego 

- poszanowanie cudzej własności, pracy i własnej 

 

IV. UMIEJĘTNOŚCI 
- poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, prezentowanie własnego zdania 

- kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji 

- uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury 

- uczenie planowania swoich działań i realizacji planów 

- kształtowanie asertywności 

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie 

 

 

 

V. PROMOCJA ZDROWIA 

- propagowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych 

- propagowanie wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych 

- ostrzeżenia przed uzależnieniami takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od komputera i inne 

 

VI. INNE 

- tworzenie poczucia bezpieczeństwa - Stop agresji i przemocy 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej i przedsiębiorczości 

-edukacja regionalna 

- edukacja teatralna 

- edukacja czytelniczo-medialna 

- przygotowanie do życia w rodzinie 

- wychowanie komunikacyjne 
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- edukacja ekologiczna 

- współdziałanie rodziców z nauczycielami w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych i dydaktycznych szkoły 

- angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości klasowych i szkolnych 

- uwrażliwienie na niesienie bezinteresownej pomocy innym 

  

SZKOŁA REALIZUJE SWOJE CELE I ZADANIA POPRZEZ: 

             zajęcia lekcyjne, 

 zajęcia pozalekcyjne, 

 koła zainteresowań, 

 zajęcia terapeutyczne, 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

 pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

 projekty 

 zajęcia świetlicowe, 

 zebrania i spotkania z rodzicami, 

 imprezy i uroczystości szkolne, 

 imprezy i uroczystości klasowe, 

 udział i/lub współorganizację imprez i uroczystości miejskich, regionalnych, wojewódzkich, 

 spotkania indywidualne, 

 kultywowanie obrzędów i tradycji patriotycznych, ludowych, religijnych,  

 wycieczki krajoznawcze, 

 obrzędy i rytuał szkoły, 

 wydawnictwa okolicznościowe, 

 pracę Samorządu Uczniowskiego, 

 działalność organizacji i stowarzyszeń, 

 szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, 

 codzienne działania nauczycieli, administracji i personelu obsługi szkoły. 
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VII. WARTOŚCI WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE 

 

Działalność wychowawcza szkoły jest działalnością wspierającą obowiązki rodziców, odbywa się w uzgodnieniu z nimi według obopólnie 

przyjętych zadań, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności: 

 

 Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, w tym pomoc psychologiczno - pedagogiczną). 

 Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

 Samodzielnie dążyli do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym; godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem 

innych, odpowiedzialność za siebie i innych, wolność własną z wolnością innych. 

 Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego 

miejsca na świecie. 

 Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności 

lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych. 

 Umieli rozpoznawać uniwersalne wartości moralne, dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia 

się. 

 Kształtowali w sobie postawę dialogi, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć 

w szkole wspólnotę nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników placówki. Zapis ten zgodny jest z Podstawą Programową.  

 

TREŚCI WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE  

  

 Uczeń- centrum działalności szkoły (upodmiotowienie i osobowe traktowanie ucznia w toku procesu nauczania). 

 Nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie jako trzy wzajemnie uzupełniające się obszary pracy każdego nauczyciela. 

 Osiąganie przez uczniów dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej –celem działalności szkoły. 
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 Dorastanie do poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących dalszej drogi 

kształcenia czy wyboru zawodu. 

 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach, a przez to osiąganie dojrzałości do życia w rodzinie, w społeczeństwie, 

w państwie obywatelskim. 

 Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. 

 Pomoc uczniom w rozpoznawaniu i egzekwowaniu ich praw oraz realizowaniu powinności. 

 Stwarzanie uczniom warunków do wymiany poglądów, wysłuchiwania opinii innych i wyrażania własnego zdania. 

 Wyrabianie umiejętności krytycznego odbioru informacji. 

 Kształtowanie postaw prorodzinnych, proekologicznych, społecznych 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

 Uchronienie uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, niepożądanych palenie papierosów, przemoc, agresja, 

dyskryminacja rasowa, niska, kultura słowa, niska frekwencja  

 Uczenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi wpływami społecznymi  

 Wyrabianie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. 

 Stwarzanie atmosfery sprzyjającej kształtowaniu postaw aktywnych, twórczych, kreatywnych, otwartych i krytycznych. 

 Kształcenie umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów. 

 Dostarczanie na bieżąco informacji o skuteczności uczenia się. 

 Rozbudzanie u uczniów potrzeby świadomego kształtowania kariery zawodowej uwzględniającej jego zainteresowania i predyspozycje. 

 Przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych działań w sytuacjach kryzysowych i rozwijanie umiejętności 

organizatorskich. 

 Przygotowanie do roli organizatora i aktywnego uczestnika różnorodnych form aktywności fizycznej oraz odbiorcy (kibica) widowisk 

sportowych. 

 Wyrabianie postawy dystansu wobec przekazów medialnych. Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz segregowanie informacji 

pochodzących z różnych źródeł. 

 Wyrabianie potrzeby bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

 Zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych i bezinteresownej pomocy potrzebującym – wolontariatu. 
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IX.  Diagnoza sytuacji wychowawczej i profilaktycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku 

 

Uaktualniony program powstał, jako modyfikacja dotychczasowych programów obowiązujących w naszej szkole. Obecnie stworzony 

przypomina poprzednie, jednakże zawarte są w nim doświadczenia wyciągnięte z dotychczasowej praktyki. Oparcie programu wychowawczo - 

profilaktycznego o programy do tej pory obowiązujące w naszej szkole ma swoje uzasadnienie w tym, że zarówno wyniki edukacyjne jak  

i wychowawcze uznajemy na tyle zadowalające, aby kontynuować dotychczasowe praktyki w zbliżonej formie.  

Tworząc go wyszliśmy z założenia, że wychowanie i profilaktyka, jako proces ciągły, którego oddziaływaniu poddawane jest dziecko przez 

okres całej edukacji szkolnej wymagają spójności podczas jej realizacji. Cele i zadania działań profilaktycznych oraz wychowawczych różnią się 

jedynie doborem środków i metod realizacji odpowiednich do wieku uczniów.  

Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku liczy 434 uczniów – są to zarówno dzieci klas szkoły podstawowej I-III, IV-VII jak i oddziałów 

gimnazjalnych II-III. Pomimo dużej liczebności dzieci w placówce żaden uczeń nie jest anonimowy. W celu stworzenia programu 

wychowawczo-profilaktycznego została przeprowadzona diagnoza środowiska, analiza potrzeb i zasobów szkoły z obszaru wychowania  

i profilaktyki w szkole na podstawie:  

 

 spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 

 analizy dokumentacji szkolnej, 

 obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizy uwag wpisywanych do dziennika, 

 sprawozdań wychowawców klas. 

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku  wyłoniono 

następujące problemy: 

 niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń (spostrzeżenia wychowawców, nauczycieli, pedagoga, 

psychologa) 

 w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, w tym zachowania agresywne uczniów (analiza uwag  

w dziennikach lekcyjnych) 

 nadużywanie wulgaryzmów, stosowanie przemocy słownej w relacjach uczeń – uczeń (spostrzeżenia wychowawców, nauczycieli, 

psychologa i pedagoga szkolnego) 
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 nieumiejętne korzystanie z technologii informacyjnej (spędzanie zbyt dużo czasu w sieci, cyberprzemoc, portale społecznościowe) 

 nieosiąganie ocen przedmiotowych na miarę możliwości intelektualnych uczniów(analiza ocen cząstkowych, spostrzeżenia nauczycieli) 

 rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy i cyberprzemocy, anoreksji, bulimii, cukrzycy, depresji dziecięcej 

(spostrzeżenia pedagoga, psychologa, wychowawców 
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REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 

 

 

OBSZAR CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI 

I. Kształtowanie 

postaw i norm 

społecznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbudowanie spójnego zestawu wartości i 

postaw 

 

 

 

Zbudowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych 

 

Integracja zespołów klasowych  

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie samorządności uczniów 

 

 

Uczenie się wzajemnych relacji 

interpersonalnych słuchania innych i ich 

rozumienia 

 

 

 

 

Nawiązanie poprawnych relacji 

w grupie 

 

 

 

Promowanie i wzmacnianie 

pozytywnych wzorów  

i postaw społecznych 

Promowanie kultury słowa 

 i savoir vivre 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie samorządności 

uczniów. Uczenie zasad 

demokracji. 

Praca całą klasą jako grupą, 

włączanie się  do organizacji 

uroczystości szkolnych 

 

 

 

 

Organizacja apeli i uroczystości 

tematycznych 

Zapoznanie uczniów z dokumentami 

szkoły: Statut, regulaminy, procedury. 

 

Udział w akcjach: charytatywnych, 

ekologicznych 

 

Lekcje wychowawcze o określonej 

tematyce, pogadanki z zaproszonymi 

gośćmi 

Organizacja imprez klasowych, 

szkolnych, apeli.  

Wystawki, gazetki szkolne 

Tworzenie regulaminów i kontraktów 

klasowych 

Udział w pracach Samorządu Szkolnego i 

klasowego. Udział uczniów w procesie 

planowania pracy klasy, szkoły.  

-Organizacja dyskotek klasowych, 

szkolnych i innych imprez kulturalnych. 

Integracja ze środowiskiem lokalnym, 

podejmowanie wspólnych akcji 

charytatywnych oraz organizacja 

konkursów. 
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Rozwijanie tolerancji wobec innych.  

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie empatii, chęci niesienia 

pomocy innym, krzewienie idei 

wolontariatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie właściwych 

postaw w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, starszych i 

odmiennych kulturowo.  
 

 

 

Uświadamianie istoty zagrożeń 

płynących z braku tolerancji 

Uwrażliwianie na konieczność 

niesienia pomocy innym 

ludziom potrzebującym,  

Spotkanie z seniorami z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. 

 Zapraszanie do szkoły i spotkania z 

osobami niepełnosprawnymi.  

 

 

 

Indywidualne rozmowy, prelekcje 

-Warsztaty problemowe 

Pogadanki 

-Godziny wychowawcze 

Udział uczniów w akcjach 

charytatywnych Góra grosza, Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pełna 

Miska dla schroniska. 

Zorganizowanie systemu samopomocy 

koleżeńskiej. 

II. Kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

rodziny, grupy 

rówieśniczej i 

wspólnoty 

narodowej oraz 

postawy 

patriotycznej, 

-Kształtowanie postaw patriotycznych 

-Poznanie historii i specyfiki swojego 

regionu 

 

 

 

Kształtowanie poczucia 

szacunku oraz tożsamości 

narodowej, zapoznanie  

z symbolami narodowymi  

i kulturowymi 

Kulturalne zachowanie się w 

miejscach Pamięci Narodowej, 

w czasie uroczystości 

Lekcje wychowawcze o określonej 

tematyce, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki 

i wyjścia. 
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miłości do 

Ojczyzny, 

kultywowania 

tradycji 

 

 

 

 

 

Kultywowanie tradycji szkolnej. 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie w życie kulturalne 

Szkoły jako wspólnoty lokalnej 

 

szkolnych, w kościele i na 

cmentarzu.  

 Dbanie o odpowiedni strój  

w czasie świąt szkolnych, 

akademii. 

Organizacja i aktywny udział 

w uroczystościach  

o charakterze rocznicowym  

i patriotycznym, opieka nad 

miejscami pamięci narodowej, 

pamięć o poległych w czasie  

I wojny światowej. Uroczyste 

obchody świąt narodowych  

i szkolnych. 

 

Zdobywanie, pogłębianie 

wiedzy o własnej 

miejscowości, regionie, kraju. 

Poznanie historii i tradycji 

własnej rodziny i jej związek  

z historią regionu.  

Wdrażanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

wspólnoty lokalnej, imprezach 

regionalnych.  

Organizowanie imprez na 

rzecz Szkoły i środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, 

zajęcia dydaktyczne. Organizacja imprez, 

uroczystości szkolnych i 
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III. Rozwijanie 

kompetencji 

 i umiejętności 

uczniów 

wpływających na 

ich wszechstronny 

rozwój 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie u uczniów umiejętności 

posługiwania się  nowoczesnymi 

technologiami 

Rozwijanie postaw świadomego 

korzystania z technologii 

 

Wspomaganie i rozwijanie uzdolnień   

i zainteresowań uczniów 

 

 

Uczenie umiejętności radzenia sobie  

z emocjami 

Wzmacnianie   poczucia własnej 

wartości 

Uczenie asertywności i empatii 

Stwarzanie sytuacji 

wyzwalających działania 

twórcze 

Wykorzystywanie podczas 

zajęć technologii 

informatycznej. 

Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych  

i informatycznych 

 

Realizacja programów  

z zakresu profilaktyki 

-kształtowanie poprawnej 

komunikacji 

działania na rzecz rozwoju 

emocjonalnego i 

osobowościowego 

 

Udział, organizacja konkursów wiedzy, 

olimpiad i zawodów sportowych 

Zajęcia pozalekcyjne 

Realizacja projektów edukacyjno  

wychowawczych 

Lekcje tematyczne 

Wycieczki do kina, muzeum teatru itp. 

Wykonywanie prac przez nauczyciela  

z wykorzystaniem nowych technologii 

Warsztaty szkoleniowe 

Zajęcia integrujące zespół klasowy 

prowadzone przez psychologia  

i pedagoga, wychowawców 

dialog (rodzic-dziecko) 

wyrażanie własnego zdania w sposób 

jasny i konsekwentny 

 

-informowanie rodziców  

o spostrzeżeniach z obserwacji uczniów 

-wsparcie psychologa i pedagoga 

-uświadamianie rodzicom ich roli i metod 

oddziaływania wychowawczego na 

dziecko 

-współpraca z rodzicami (wymiana 

informaji, doradztwo psychologiczno-

pedagogiczne) 
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IV. Wspomaganie 

rozwoju uczniów 

 o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych  

z uwzględnieniem 

ich indywidualnych 

potrzeb i możliwości 

 

 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

Zapobieganie wykluczeniu  

 

Wzmacnianie poczucia własnej wartości  

 

 

 

Likwidowanie deficytów rozwojowych 

w szczególności u dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

Indywidualizacja działań 

edukacyjnych  

i wychowawczych 

Dostosowanie wymagań do 

potrzeb i możliwości ucznia 

Motywowanie uczniów do 

pracy 

Zapobieganie trudnościom  

w nauce 

Objęcie ucznia pomocą zgodnie  

z zaleceniami PP-P  

Udział w zajęciach dodatkowych 

Dobór odpowiednich metod i form pracy 

 

 

 

Spotkania i rozmowy z pedagogiem, 

psychologiem, zajęcia z logopedą. 

Zachęcanie do korzystania z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej 

V. Działania 

opiekuńcze szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

Zapewnienie uczniom opieki 

 i bezpieczeństwa 

Budowanie atmosfery bezpieczeństwa 

 

Stwarzanie uczniom możliwości 

realizacji ich potrzeb 

Organizacja czasu wolnego 

 

Tworzenie przyjaznego 

klimatu szkoły 

Dbanie o realizację potrzeb 

ucznia 

 

Wspieranie i pomoc uczniom 

 i rodzicom w trudnych 

sytuacjach 

Opieka świetlicowa 

Zajęcia pozalekcyjne 

Współpraca z pedagogiem, psychologiem 

szkolnym 

Pomoc p-p 

Realizacja projektów szkolnych 

Stypendia 

Współpraca z instytucjami 

pozarządowymi, samorządowymi 

Akcje charytatywne, wolontariat 
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VI. Współdziałanie 

 z rodzicami 

 i środowiskiem 

lokalnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kształtowanie pozytywnej współpracy 

rodziców ze szkołą 

Nawiązanie współpracy ze 

środowiskiem lokalnym, instytucjami 

samorządowymi  

Budowanie prawidłowych relacji  

z rodzicami i instytucjami 

współpracującymi ze szkołą  

Uświadomienie znaczenia własnego 

miejsca w rodzinie, okazywanie 

szacunku do osób starszych oraz tradycji 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

Włączenie rodziców w życie 

klasy, szkoły 

Integracja szkoły ze 

środowiskiem lokalnym 

 

Promowanie osiągnięć szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie środowiska 

rodzinnego naszych uczniów 

  

Współpraca z radą rodziców 

Podziękowania rodzicom w formie listów, 

dyplomów 

Organizacja imprez i uroczystości 

szkolnych 

Organizacja zajęć ze specjalistami  

Indywidualne konsultacje dla rodziców 

prowadzone przez psychologa, pedagoga 

Nawiązanie współpracy z MOPS, OIK  

i innymi 

Pedagogizacja rodziców 

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na terenie szkoły 

Przekazywanie informacji promujących 

szkołę mediom 

 

Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” 

 

 

 

VII. Działania 

prozdrowotne 

- kształtowanie właściwych nawyków 

zdrowotnych 

- rozwijanie właściwych postaw wobec 

środowiska 

- motywowanie uczniów do wdrażania 

zdrowego stylu życia 

 nauczanie świadomego  

i efektywnego 

wykorzystywania czasu 

wolnego  

wdrażanie uczniów  

w zachowania prozdrowotne 

- lekcje wychowawcze 

- pogadanki 

- spotkania, warsztaty ze specjalistami 

-realizacja programów profilaktycznych 

- tworzenie gazetek klasowych 

-prowadzenie gabloty informacyjnej 

-realizacja projektów edukacyjno-
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wychowawczych 

-współpraca z nauczycielem biologii  

oraz  pielęgniarką szkolną 

 

 

VIII. Działania 

 z zakresu 

bezpieczeństwa 

 i przeciwdziałaniu 

zagrożeniom  

w szkole 

-wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole 

-przygotowanie uczniów do radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych 

-kształtowanie postaw 

odpowiedzialności za zdrowie swoje 

 i innych  

-wyposażenie nauczycieli, uczniów 

 i rodziców w wiedzę o uzależnieniach 

oraz możliwościach szukania pomocy 

- kształtowanie nawyków 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa 

oraz właściwego zachowania 

się w sytuacji zagrożenia  

-poznanie planu dróg 

ewakuacyjnych w szkole 

-doskonalenie umiejętności 

rozwiązywanie konfliktów 

-tworzenie warunków do 

bezpiecznej zabawy i nauki 

- profilaktyka zapobieganiu 

uzależnieniom (nikotynizm, 

narkomania, alkoholizm, 

lekomania i inne) 

-profilaktyka przeciwdziałania 

agresji, przemocy (słownej, 

psychicznej, emocjonalnej, 

cyberprzemocy) 

- lekcje wychowawcze 

- diagnoza środowiska uczniów 

-pogadanki 

-próbne alarmy 

-spotkania, warsztaty ze specjalistami 

-egzekwowanie, przestrzeganie 

regulaminów 

-przestrzeganie klasowych kontraktów 

-objęcie pomocą psychologiczno-

pedagogiczną  uczniów sprawiających 

trudności wychowawcze 

- realizacja programów profilaktycznych 

- konkursy profilaktyczne 

- tablice informacyjne 

-pedagogizacja rodziców 
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IX. Kształtowanie 

kompetencji kadry 

pedagogicznej 

-samodoskonalenie i rozwój warsztatu 

pracy nauczyciela 

-zwiększenie świadomości nauczycieli  

w zakresie określonych kompetencji 

-zwiększenie efektywności pracy 

nauczycieli 

 

-wymiana doświadczeń 

 i dzielenie się wiedzą 

-organizacja rad 

pedagogicznych, 

szkoleniowych 

- integracja kadry 

pedagogicznej 

-praca zespołów samokształceniowych 

-praca zespołu ds. pomocy p-p 

-praca zespołu opiekuńczo 

wychowawczego 

-lekcje otwarte 

-udział w szkolnych i pozaszkolnych 

formach doskonalenia 

-bank scenariuszy przedmiotowych 

 i lekcji wychowawczych 

-przestrzeganie, opracowanie 

obowiązujących procedur 
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X. Ewaluacja programu  
 
 Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny jest dokumentem otwartym. Będzie podlegał zmianom zgodnie z pojawiającymi się 

potrzebami. Ewaluacja zaś pozwoli na dostrzeżenie i sformułowanie istniejących problemów oraz włączenie uczniów i rodziców w proces 

wychowawczy. Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne 

pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można 

spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania. 

Ewaluacja programu będzie dokonywana na podstawie: 

 wniosków z ankiet lub rozmów przeprowadzanych wśród: uczniów, rodziców, nauczycieli, 

 analizy dokumentacji, 

 stałego monitorowania zachowań uczniów i sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, 

 informacji zwrotnych dotyczących działań wychowawczo-profilaktycznych zbieranych od uczestników zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 


