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I. WPROWADZENIE
Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.
Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie
i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.
Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie
pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i
likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.
Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość
z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego
człowieka.
Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania
wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia
z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni,
odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie
stosowali przemocy, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze.
Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom,
kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego
narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość
ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali
swoje zainteresowania i pasje.

III. MISJA SZKOŁY
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Szkoła winna być instytucją demokratyczną, kontynuującą swe najszlachetniejsze
i sprawdzone tradycje. Zmierzać będziemy do integracji działań wychowawczych rodziny,
szkoły i kościoła wokół wartości moralnych, wychowania prorodzinnego i poszanowania
praw dziecka. Podejmiemy działania na rzecz wszechstronnego rozwoju intelektualnego
młodzieży, kształtowania u nich dążenia do permanentnego uczenia się i postawy otwartości
na potrzeby innych, demokratyzacji życia wewnątrzszkolnego. Będziemy dążyć do
popularyzacji najnowszych tendencji w zakresie wychowania i dydaktyki, przygotowania
uczniów do matury, zmian związanych z reformą systemu edukacji, preferowanie
nowatorstwa pedagogicznego i doskonalenia oraz awansu zawodowego nauczycieli.
Szkoła nasza przyjmuje ustaloną hierarchię wartości wychowawczych:
•

wartości moralne,

•

patriotyzm, poszanowanie tradycji,

•

tolerancję, umiejętności dialogu,

•

odpowiedzialność, w tym szczególnie za siebie, za wyniki swojej edukacji,

•

dociekliwość poznawczą ucznia, ukierunkowanie na dobro, prawdę i piękno,

•

edukację, uczenie się,

•

samodzielność i chęć samodoskonalenia się,

•

pracę.

Za cel wychowania szkolnego uznaje się kształtowanie obywatela naszego kraju,
Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconego, kulturalnego, przygotowanego do życia
w dynamicznie rozwijającym się świecie.
Za

pracę

wychowawczą

uznaje

się

zgodne

współdziałanie

uczniów,

rodziców

i nauczycieli, które prowadzi do osiągania celów opisanych w misji szkoły.
Działania

wychowawcze

podejmują

wszyscy nauczyciele

zatrudnieni

wspomagani przez wszystkich pracowników szkoły.
IV. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Chcemy, aby nasi absolwenci byli:
▪

postępujący według ogólno przyjętych norm społecznych i norm etyki
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w Liceum,

chrześcijańskiej,
▪

tolerancyjni i szanujący poglądy innych ludzi,

▪

szanujący i pielęgnujący dziedzictwo narodowe i tradycje,

▪

odpowiedzialni za środowisko i przyrodę,

▪

otwarci na potrzeby innych,

▪

aktywnie uczestniczący w życiu społecznym,

▪

krytyczni wobec siebie i otaczającej ich rzeczywistości,

▪

zmotywowani do pracy nad sobą,

▪

zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji,

▪

zmotywowani do dalszej edukacji i otwarci na wiedzę,

▪

kreatywni i potrafiący dostosować się do szybko zachodzących zmian
technologiczno-cywilizacyjnych.
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V. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI
1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności
szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.
2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy,
komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Kształtowanie postaw, respektowanie norm
społecznych i wychowanie do wartości.

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury
i

sztuki,

upowszechnianie

czytelnictwa,

szanowanie

dorobku

narodowego

przy

jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie.
4. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej
reakcji na te zagrożenia. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności
dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi,
propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
6. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie
mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w
procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu
przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.
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VI. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.
Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy
programu:

Rodzice:
mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi,
jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą
wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
Wychowawcy klas:
dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;
prowadzą dokumentację nauczania;
opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;
koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;
dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych,
ujawnionych nałogów;
wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych;
informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
integrują i kierują zespołem klasowym;
wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku
szkolnego;
promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;
inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy,
szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne
klasy;
współpracują z dyrekcją szkoły, psychologiem i pielęgniarką;
współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią
psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;
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Nauczyciele:
oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji
dydaktycznych;
odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole,
podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane
potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o
przejawianych zdolnościach;
wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
ich zdolności i zainteresowania;
inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy
wszystkich uczniów;
wspólnie z psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej
dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą,
kompetencją i postawą;
proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły;
Uczniowie, Samorząd Uczniowski:
współorganizują imprezy i akcje szkolne;
znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności
szkolnej;
akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku
przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;
współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;
uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program
Wychowawczo-Profilaktyczny);
Psycholog szkolny:
prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu
określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz
inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
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VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH
Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

Przygotowanie uczniów Rozwijanie samorządności
do świadomego,
uczniów.
aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym
Uczenie zasad demokracji.
Rozwijanie tolerancji wobec
innych.
Poznanie i respektowanie
praw i obowiązków ucznia.
Rozwijanie zainteresowań
uczniów, rozbudzanie pasji.
Kształtowanie umiejętności
refleksyjnego, celowego
korzystania z elektronicznych
nośników informacji- internet,
gry komputerowe, telewizja,
radio.

Udział w pracach Samorządu
Szkolnego i klasowego.
Udział uczniów w procesie
planowania pracy klasy, szkoły.
Uczestnictwo w wymianach ze
szkołami z innych krajów, m.in.
Francja, Niemcy, Ukraina
Reprezentowanie szkoły w czasie
uroczystości lokalnych.
Zapoznanie ze Statutem Szkoły
Percepcja sztuk teatralnych,
koncertów.
Realizacja projektów
przedmiotowych, szkolnych. Udział w
lekcjach muzealnych, w konkursach,
zawodach sportowych.

Uczestnictwo w organizacji
uroczystości szkolnych, imprez Imprezy integracyjne, uroczystości,
itp.
wyjazdy itp.
Udział uczniów w akcjach
Podkreślenie znaczenia twórczych
charytatywnych
postaw oraz działalności dodatkowej
organizowanych przez szkołę. na rzecz środowiska, szkoły.
Upowszechnianie
czytelnictwa, rozwijanie
kompetencji czytelniczych
uczniów.

Dążenie do uzyskania
wysokiego poziomu
kultury osobistej

Projekty realizowane przez Bibliotekę
Szkolną

Budowanie systemu wartości- Udział w akcjach charytatywnych,
przygotowanie do
wolontariacich, rekolekcjach.
rozpoznawania
podstawowych wartości.
Pogadanki i spotkania z ciekawymi
ludźmi
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Egzekwowanie właściwego
zachowania uczniów wobec
innych osób
Wzmacnianie pozytywnych
postaw (postawy
prospołeczne i pozytywna
komunikacja)
Zwracanie uwagi na kulturę
osobistą, w tym kulturę
języka.

Percepcja wartościowych filmów,
sztuk teatralnych, wystaw.
Lekcje wychowawcze, pogadanki,
warsztaty
Działania mające na celu wykazanie
troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za własne
słowa i czyny.
Praca na rzecz innej osoby,
klasy, szkoły.
Uczenie umiejętności
radzenia sobie z sytuacjami
trudnymi, konfliktowymi
Rozwijanie zachowań
asertywnych i
empatycznych

Integracja działań
wychowawczoprofilaktycznych szkoły i
rodziców

Ćwiczenie prawidłowych
Udział w akcjach charytatywnych,
postaw i zachowań uczniów w wolontariacich, rekolekcjach.
grupie rówieśniczej
Organizowanie zajęć
Przeciwdziałanie przejawom profilaktycznych, pogadanki na
niedostosowania
lekcjach, prelekcje specjalistów.
społecznego.
Realizacja programów
Przekazanie wiedzy na temat profilaktycznych, opieka psychologa,
szkodliwego działania używek, współpraca z PPP, Sądem dla
narkotyków, zachowań
nieletnich, Komendą Policji itp.
ryzykownych

Zapoznanie rodziców z
programem wychowawczoprofilaktycznym oraz innymi
prawnymi aktami Szkoły.

Dokładne precyzowanie
wymagań stawianych
uczniom, dotyczących
pożądanych przez Szkołę
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Spotkania rodziców z
wychowawcami klas.
Działania pracowników szkoły mające
na celu bezpieczeństwo uczniów:
dyżury nauczycieli, opracowywanie
procedur i reagowanie w sytuacjach
trudnych.
Wychowawcy klas konsultują z

zachowań, które zapewnią
rodzicami ich oczekiwania odnośnie
utrzymanie ładu społecznego pracy wychowawczej i
i bezpieczeństwa uczniów.
profilaktycznej.
Uwzględnienie na zebraniach Współpraca z Radą Rodziców.
z rodzicami tematów z
zakresu wychowania,
adekwatnych do problemów Prelekcje specjalistów, informacje
klasowych.
przekazywane przez wychowawców.
Angażowanie rodziców do
Włączenie rodziców do pracy uczestnictwa i współorganizowania
przy realizacji zamierzeń
uroczystości i wyjazdów klasowych,
wychowawczych
szkolnych.

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI
Kształtowanie poczucia
przynależności do
rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty
narodowej oraz postawy
patriotycznej, miłości do
ojczyzny, kultywowania
tradycji

Znajomość słów i melodii
hymnu narodowego.

Godziny wychowawcze, zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości
szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia.

Dbanie o kulturę oraz
odpowiedni strój w czasie
świąt szkolnych, akademii.
Poznanie sylwetki Marii
Konopnickiej - patronki szkoły,
oraz tekstu „Roty”
Prowadzenie kroniki szkolnej.
Kultywowanie tradycji
szkolnej. Organizacja i
aktywny udział w
uroczystościach o charakterze
rocznicowym i patriotycznym,
opieka nad miejscami pamięci
narodowej

Wprowadzenie w życie
kulturalne Szkoły
wspólnoty lokalnej

Zdobywanie, pogłębianie
Wycieczki lokalne, zajęcia
wiedzy o własnej
dydaktyczne, wyjścia do muzeum,
miejscowości, regionie, kraju. biblioteki itp.
Poznanie historii i tradycji
Organizacja imprez, uroczystości
własnej rodziny i jej związek z szkolnych i regionalnych.
historią regionu.
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Wdrażanie do aktywnego
uczestnictwa w życiu
wspólnoty lokalnej,
imprezach regionalnych.
Organizowanie imprez na
rzecz Szkoły i środowiska.

Spotkania z ciekawymi ludźmi,
wycieczki, konkursy, zajęcia lekcyjne.

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE
Kształtowanie zachowań
Kształtowanie nawyku dbania
sprzyjających zdrowiu
o własne zdrowie. Zwracanie
uwagi na utrzymanie higieny
ciała. Dbanie o schludny
wygląd zewnętrzny.
Wpajanie zdrowego stylu
życia, odżywiania i
wypoczynku.
Kształtowanie sprawności
fizycznej, odporności.
Uświadomienie roli i
znaczenia sportu. Wpajanie
nawyku rozwijania własnych
predyspozycji w zakresie
dyscyplin sportu.

Realizacja zajęć z wychowania
fizycznego i zajęcia SKS
Lekcje przedmiotowe i zajęcia
realizujące edukację zdrowotną.
Pogadanki na godzinach
wychowawczych,
Konkursy/działania dotyczące
zdrowego stylu życia.
Organizowanie zajęć w terenie,
wycieczek pieszych, rowerowych,
Szkolne koło PTTK

Spotkania z policjantami.
Zachowanie zasad
bezpiecznego poruszania się
po drogach i ulicach ze
szczególnym zwróceniem
uwagi na bezpieczną drogę do
szkoły.
Szkoła zapewnia
uczniom poczucie
bezpieczeństwa
fizycznego i
psychicznego

Zapewnienie bezpieczeństwa i Opracowanie i realizacja
higieny pracy ucznia.
harmonogramu dyżurów
nauczycielskich. Zapoznanie uczniów
Zapewnienie uczniom opieki i rodziców z zasadami
oraz pomocy psychologiczno- bezpieczeństwa obowiązującymi na
pedagogicznej.
terenie szkoły.
Współpraca z powołanymi do tego
instytucjami, organizacjami.
W pracy z uczniami uwzględnia się
orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej oraz opinie PPP
Realizacja programu „Wychowanie
do życia w rodzinie”.
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Uzależnienia,
rozpoznanie ich i
zapobieganie

Podnoszenie wiedzy ucznia na Współpraca i spotkania z kuratorem
temat zagrożeń społecznych. sądowym, lekarzem, psychologiem.
Kształtowanie umiejętności
unikania negatywnych
wpływów środowiska.

Realizacja programów
profilaktycznych odpowiednio do
potrzeb, prowadzenie zajęć
terapeutycznych z klasą.

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE
Rozwijanie wrażliwości
na problemy środowiska Przybliżenie uczniom
problematyki konieczności
ochrony środowiska
naturalnego.

Realizacja programów ekologicznych.
Organizacja szkolnych konkursów
ekologicznych.

Ukazanie wpływu
Pogadanki tematyczne.
codziennych czynności i
zachowań na stan środowiska Współpraca z Centrum „Kana”
naturalnego.
Uwrażliwienie na związek
degradacji środowiska ze
zdrowiem człowieka.
Wskazanie na sposoby dbania
o przyrodę ożywioną i
nieożywioną.

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ
Zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa ucznia
w szkole
Kształtowanie
umiejętności
samodzielnego,
codziennego dbania o
własne bezpieczeństwo

Zaznajamianie z przepisami
Lekcje z wychowawcą, apele,
BHP, drogami ewakuacyjnymi pogadanki, zajęcia pozalekcyjne,
w szkole.
zajęcia warsztatowe i profilaktyczne
Zaznajamianie i
systematyczne przypominanie
zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach,
podróżowania, nawiązywania
znajomości, wypoczynku nad
wodą, itp.
Zaznajamianie z zasadami
bezpiecznego korzystania z
Internetu i urządzeń
elektronicznych
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Eliminowanie agresji z
życia szkoły

Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania i nazywania
zachowań agresywnych oraz
egoistycznych.

Negocjacje, mediacje, asertywna
komunikacja własnych potrzeb,
dyskusje, rozmowy, pogadanki.

Kształtowanie postaw
odrzucających przemoc oraz
umiejętności
nieagresywnego,
asertywnego zachowywania
się w sytuacjach
konfliktowych i
problemowych.
Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania czynników
ryzyka.
Propagowanie wiedzy o
społecznych mechanizmach
wywierania wpływu i
konstruktywnych sposobach
radzenia sobie z nimi.
Zapobieganie
niepowodzeniom
dydaktycznymwspieranie uczniów
mających trudności w
nauce i w
przystosowaniu się w
grupie.

Diagnozowanie trudności w
nauce.
Dostosowywanie wymagań
do możliwości
indywidualnych uczniów.
Tworzenie zespołów wsparcia.
Budowanie motywacji do
nauki.
Rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień uczniów.

Zwiększanie
świadomości zagrożeń
płynących z zachowań
ryzykownych poprzez
dostarcza-nie wiedzy na
temat uzależnień.

Przekazanie informacji o
substancjach
psychoaktywnych i ich
działaniu

Omówienie zagrożeń
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Realizacja programów
profilaktycznych (alkoholizm, np.
Program NOE), pogadanki na lekcjach
Lekcje wychowawcze poświęcone
problemom bezpieczeństwa
cyfrowego

Uświadomienie
konsekwencji działań
ryzykownych i
antyspołecznych
Poprawa kompetencji
kadry szkoły w zakresie
reagowania na
niepożądane zjawiska,
również w
cyberprzestrzeni

współczesnego nastolatka
Przekazanie rodzicom,m informacji
nt. Bezpieczeństwa cyfrowego
Praktyczne zapoznanie
pracowników szkoły z
zasadami postępowania w
sytuacjach kryzysowych

Zajęcia poświęcone problematyce
manipulacji
Zajęcia wychowawcze
uświadamiające konsekwencje
naruszania prawa
Zaprezentowanie i omówienie z
młodzieżą filmów edukacyjnych
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VIII. EWALUACJA
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 ankiety.
Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje
wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację wyników
należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok
szkolny.
Narzędzia ewaluacji:
Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych klas;
Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;
Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych dziecka, ze
wskazaniem kierunku działań do dalszej pracy
Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;
Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych
przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od
nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.
Analiza dokumentów;
Obserwacje;
Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

IX. USTALENIA KOŃCOWE
Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy
Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny na lata 2017-2022 jest otwarty, może być modyfikowany w
trakcie realizacji.
Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.
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X. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z
późn. zmianami)- art.54 ust.2 pkt 1.
Karta Nauczyciela.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr
61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z
późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu
organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i
zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz.
763).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w
sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).
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., ze zmianami z
14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012
Nr 0, poz. 977).
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.
Statut Szkoły
Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
Program Wychowawczo- Profilaktyczny na lata: 2017-2022 II Liceum
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Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu
- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu

Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna
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