
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

na rok szkolny 2022-2023

Podstawa prawna:
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada

1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.

Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
7. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1490).
8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
9. Nowelizacja rozporządzenia MEN ws. działań profilaktycznych i przeciwdziałania narkomanii 22 stycznia

2018 r.
10. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2017, poz. 1591
tom 1)

11. 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

12. Wytyczne Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2022/2023
13. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia,

wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
14. Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie.

I. WSTĘP

1. Wychowanie jest najtrudniejszym zadaniem szkoły zarówno pod względem dobrego
zaplanowania, jak i ocenienia skuteczności. Należy w głównej mierze do rodziców, jednak szkoła
jest dla nich wsparciem w procesie budowania świata wartości dziecka. Katolicka Szkoła
Podstawowa im. Św. Rodziny wchodząca w skład Centrum Edukacyjnego Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej swoje działania wychowawcze wiąże z nauką Kościoła. Oprócz
rzetelnego przekazywania wiedzy, pragniemy przygotować naszych uczniów do życia w wierze
katolickiej, aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła, a także pełnienia obowiązków rodzinnych
i obywatelskich z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Chcemy umożliwić naszym uczniom
wszechstronny rozwój osobowości.

2. W procesie wychowania realizowanym w Katolickiej Szkole Podstawowej zmierzamy do
takiego ukształtowania wychowanka, by zrozumiał Boży plan wobec swego życia, odnalazł swoje
miejsce pośród innych ludzi w swojej Ojczyźnie, w świecie i w Kościele, by umiał im służyć, by
był dobrym chrześcijaninem i obywatelem. Pomagamy w rozwoju osobowości, odkrywaniu
siebie, odkrywaniu drugiego człowieka oraz otaczającego świata i przede wszystkim wartości
chrześcijańskich.

3. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w
sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Kluczową rolę w procesie
wspierania ucznia w rozwoju spełnia nauczyciel jako osoba wspierająca.

4. Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która
obejmuje równolegle trzy obszary działania:



1) wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i
konstruktywnej zaradności);

2) ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i
dezorganizują zdrowy styl życia;

3) inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu
rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

5. Czynniki ryzyka – cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań
ryzykownych i zaburzeń:

1) Cechy indywidualne jednostki - temperament wyrażający się impulsywnością,
nadpobudliwością, częstym negatywnym nastrojem, porywczością, smutkiem,
brakiem równowagi emocjonalnej, złością, płaczem; duże zapotrzebowanie na
stymulację (potrzeba wrażeń);

2) Czynniki rodzinne - niski status socjoekonomiczny, zakłócenia relacji rodzic -
dziecko, rozwód lub separacja rodziców, nieprawidłowa realizacja ról rodzicielskich,
doświadczenia traumatyczne, brak kontroli i wsparcia ze strony rodziców,
niewystarczające umiejętności wychowawcze rodziców, negatywne wzory starszego
rodzeństwa;

3) Czynniki szkolne - niepowodzenia w nauce, negatywny stosunek do szkoły, problemy
z zachowaniem w szkole;

4) Czynniki związane z rówieśnikami - zachowania problemowe rówieśników,
spostrzeganie aprobaty dla tych zachowań przez znaczących kolegów/koleżanki,
odrzucenie przez rówieśników;

5) Czynniki środowiskowe - wysoka dostępność substancji psychoaktywnych w
środowisku, wysoki poziom zagrożenia przestępczością, niekorzystne warunki
ekonomiczne;

6) Czynniki makrospołeczne związane z działaniem mediów i popkulturą -
ekspozycja na negatywne przekazy medialne (akty przemocy, modelowanie agresji,
reklamy alkoholu, leków).

6. W związku z powyższym ważne jest, by dostrzegać w życiu dziecka występowanie
czynników sprzyjających zachowaniom problemowym, oraz reagować i tym samym zapobiegać
dalszemu kumulowaniu się ryzyka.

7. Czynniki chroniące – cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność jednostki na
działanie czynników ryzyka. Najważniejsze czynniki chroniące:

1) cechy indywidualne jednostki - zdolność koncentracji uwagi, radzenie sobie z
negatywnymi emocjami, pozytywny obraz własnej osoby;

2) czynniki rodzinne - dobre relacje z rodzicami, więź z rodziną, spójność, posiadanie
jasno sprecyzowanych oczekiwań, zaangażowanie rodziców w sprawy dziecka;

3) czynniki szkolne - wsparcie nauczycieli, poczucie przynależności do szkoły,
pozytywne osiągnięcia szkolne, poczucie bezpieczeństwa w szkole, wolontariat,
samorządność uczniowska, umacnianie pozytywnych wzorców;

4) czynniki związane z rówieśnikami – wsparcie rówieśników przestrzegających
wartości i zasad zachowania, otaczanie się rówieśnikami, którzy sami nie zachowują
się w sposób problemowy, przynależność do grupy działającej prospołecznie;

5) czynniki środowiskowe - propagowanie zdrowego stylu życia, przyjazne i bezpieczne
sąsiedztwo, dobra dostępność do opieki, przekazywanie wiedzy dotyczącej
funkcjonowania w mediach społecznościowych, kompetencje mające na celu redukcję
stresu;

6) pozarodzinny system wsparcia (osoby dorosłe spoza rodziny) - system, który
zachęca (stymuluje) dzieci do pokonywania trudności i wzmacnia je poprzez wpajanie
pozytywnych wartości.



8. Profilaktyka w szkole jest działaniem koniecznym, a szkoła bez profilaktyki staje się
środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla uczniów.

9. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
tworzą spójną całość, uwzględniają wymagania opisane w podstawie programowej. Ich
przygotowanie i realizacja są zadaniem  każdego nauczyciela.

10. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania
opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

11. Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej
państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej
działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy
stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu
wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.

12. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe
traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy
decyzji.

13. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania
związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i
wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi.

14. Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje wytyczne 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.

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) Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową
formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

6) Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami
– wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

7) 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.

8) 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”.

9) Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego
dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

15. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z
wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem,
pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb
klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.



16. Program powstał w oparciu o obserwację zachowań uczniów, konsultacje z rodzicami,
nauczycielami, Radą Rodziców  i Samorządem Uczniowskim.

17.Wyłoniono wychowawcze i profilaktyczne sukcesy uczniów:

1) angażowanie się uczniów w działania prospołeczne (wolontariat, udział w akcjach
charytatywnych, pomoc rówieśnicza, angażowanie się do pracy w samorządzie
klasowym i szkolnym),

2) potrzeba samorealizacji i sukcesu (duża frekwencja w kółkach zainteresowań,
fakultetach, wysoka średnia wyników nauczania, wysoki poziom wyników testu
ósmoklasisty)

3) pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkolnym uczniów (samopomoc uczniowska,
opieka starszych nad młodszymi, reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych
konkursach i zawodach).

18. Obszary problemowe:
1) naruszenie dyscypliny szkolnej (agresja rówieśnicza, używanie telefonów

komórkowych,  niewłaściwe korzystanie z Internetu, nieodpowiedni strój);
2) spadek frekwencji – częste spóźnianie;
3) źle interpretowane zasady i normy społeczne (różnice między skarżeniem

a informowaniem o wyrządzonej krzywdzie, problemy z relacjami rówieśniczymi);
4) niedostateczna wiedza o szkodliwości używek (negatywny wpływ substancji

szkodliwych dla  zdrowia);
5) trudności w radzeniu sobie z emocjami;
6) problemy z zachowaniem dyscypliny na lekcjach

II. MISJA SZKOŁY

We wszystkich działaniach kierujemy się wartościami katolickimi oraz poszanowaniem praw
i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości
moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności
i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie
działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych
(tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju uczniów).
Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza
wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

III. TRADYCJE SZKOLNE

Do tradycji, które są pielęgnowane przez uczniów i nauczycieli należą:
1) ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych;
2) przyjęcie klas pierwszych w poczet czytelników;
3) udział w wyjazdowych rekolekcjach szkolnych w Trzęsaczu;
4) wspólne wyjście na cmentarz i porządkowanie grobów;
5) Bal Wszystkich Świętych.
6) koncert pieśni patriotycznych.
7) wspólna wigilia i śniadanie wielkanocne.
8) kiermasze świąteczne.
9) I Komunia Święta, biały tydzień i rocznica I Komunii Świętej;
10) udział w Marszu Dla Życia;
11) bal ósmoklasisty;
12) uroczyste pożegnanie ósmoklasistów szkoły.



VI. WZORZEC OSOBOWY UCZNIA I MODEL ABSOLWENTA

Uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej:
1) prezentuje religijną postawę;
2) przejawia szacunek dla wiary i Kościoła;
3) przestrzega postanowień władz szkolnych, regulaminu szkoły, klasy;
4) jest prawdomówny, uczciwy, koleżeński, opiekuńczy, z szacunkiem odnosi się

do dorosłych i kolegów;
5) przejawia postawę przynależności narodowej, troszczy się o kulturę języka

ojczystego;
6) sumiennie i odpowiedzialnie wypełnia podjęte zadania i obowiązki, na miarę swoich

możliwości;
7) aktywnie działa w szkole i poza szkołą, kształtując swój charakter przez działalność:

społeczną, religijną, naukową, artystyczną;
8) nie ulega nałogom;
9) troszczy się o higienę i estetykę własną i otoczenia.

V. ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

1. Założenia ogólne. Działalność wychowawczo - profilaktyczna w szkole 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 podejmowania
zachowań prozdrowotnych;psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi
i harmonii psychicznej;

2) ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi,
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego
stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu
społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm
społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

2. Celem głównym jest wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym
na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i
społecznej oraz zapobieganie zachowaniom problemowym.

3. Cele szczegółowe:
1) promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia;
2) kształtowanie aktywnej postawy życiowej, dbanie o własny rozwój;
3) propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach;
4) wzmacnianie poczucia własnej wartości:
5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;
6) rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu;
7) wspieranie uczniów wymagających pomocy;
8) rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
9) integracja zespołów klasowych i społeczności szkolnej.

4. W bieżącym roku szkolnym najważniejsze zadania  to:
1) ćwiczenie umiejętności wypełniania ról społecznych  ( w szkole, klasie);
2) uczenie jak się uczyć;



3) wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości poprzez
różne formy nauczania;

4) promowanie zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie, wycieczki, zajęcia sportowe,
rekreacyjne);

5) budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej;
6) tworzenie szkoły bezpiecznej, przyjaznej bez agresji, wulgaryzmów i uzależnień;
7) diagnozowanie potrzeb rozwojowych;
8) uczenie dzieci asertywności, tolerancji, wrażliwości oraz aktywności w życiu

kulturalnym i społecznym;
9) uczenie odpowiedzialnego korzystaniu z mediów, portali społecznościowych
10) wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod

kształcenia na odległość;
11) bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych;
12) poprawa frekwencji uczniów na lekcjach;
13) kultura osobista całej społeczności szkolnej.

5. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych:
1) Dyrektor szkoły:

a) stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego i profilaktycznego
w szkole;

b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy
poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

c) inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji
uczniów;

d) współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, oraz Samorządem
Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań;

e) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;
f) nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie

zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły.
2) Rada pedagogiczna:

a) uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie
działań profilaktycznych;

b) opracowuje projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i uchwala go
w porozumieniu z Radą Rodziców;

c) opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;

d) uczestniczy w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
e) uczestniczy w ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

3) Nauczyciele:
a) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,

uczestniczą w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
b) reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają

zagrożenie dla ucznia;
c) reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów;
d) przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;
e) udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
f) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji;



g) rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
w nauce na swoich zajęciach;

h) wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
4) Wychowawcy klas:

a) diagnozują sytuację wychowawczą w klasie;
b) rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów;
c) na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy
wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę
funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów;

d) zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z obowiązującymi w szkole
dokumentami i procedurami, zwyczajami i tradycjami;

e) oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami;

f) współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,
pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych
potrzebach;

g) wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;
h) rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;
i) dbają o dobre relacje uczniów w klasie;
j) podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym

zachowaniom podopiecznych;
k) współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na

rzecz dzieci i młodzieży;
l) podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

5) Pedagog szkolny:
a) diagnozuje środowisko wychowawcze;
b) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach;
c) współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski

wychowawczej lub stałej opieki;
d) zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;
e) współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów;
f) współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

6) Logopeda:
a) przeprowadza badania wstępne w celu ustalenia mowy uczniów;
b) przeprowadza diagnozy logopedyczne;
c) organizuje pomoc logopedyczną;
d) prowadzi terapię logopedyczną indywidualną oraz grupową;
e) podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń

komunikacji.
7) Rodzice:

a) współtworzą Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
b) uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;
c) uczestniczą w zebraniach i spotkaniach organizowanych przez szkołę;
d) zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole;
e) współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie;
f) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów;
g) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły.



8) Samorząd Uczniowski:
a) jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i
możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

b) uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły;
c) współpracuje z wychowawcami i Radą Pedagogiczną;
d) prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów;
e) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego;
f) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;
g) dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;
h) podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

6. Szkolny zakres programów nauczania oraz program wychowawczo - profilaktyczny
szkoły tworzą całość, uwzględniają wymagania opisane w podstawie programowej. Ich
przygotowanie i realizacja są zadaniem całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

7. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania
opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

8. Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb
rozwojowych uczniów, obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym i
profilaktycznym. Tworzy on spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i
uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

9. Wychowawcy klas realizują zadania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym
na godzinach z wychowawcą, a nauczyciele - na zajęciach edukacyjnych.

VI. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

1. W ustaleniu, czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego
ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym
celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli obserwacje, porady i konsultacje.

2. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje
wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).

3. Ewaluację programu należy przeprowadzić pod koniec roku szkolnego i opracować
wnioski do pracy na następny rok szkolny.

4. Metody do wykorzystania podczas ewaluacji:
1) wywiady;
2) konsultacje;
3) analiza dokumentów;
4) obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych;
5) rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz pracownikami

niepedagogicznymi.


