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PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

organizacji  i udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.

 Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 16 sierpnia 2018 r.  zmieniające
rozporządzenie  w sprawie  zasad  organizacji  i udzielania  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 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.

 Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 22 stycznia 2018 r.  zmieniające
rozporządzenie  w sprawie  zakresu  i form  prowadzenia  w szkołach  i placówkach
systemu  oświaty  działalności  wychowawczej,  edukacyjnej,  informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  4  września  2020 r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące
od 1 września 2021 r.
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I. MODEL ABSOLWENTA

Uczeń,  który  opuszcza  mury  szkoły  powinien  charakteryzować  się  następującymi
wyznacznikami zachowań i postaw w poszczególnych sferach rozwoju:

Sfera fizyczna

Uczeń:
 prowadzi zdrowy tryb życia;
 zna  i zaspokaja  potrzeby  swojego  organizmu  w zakresie  żywienia,  wypoczynku,

aktywności fizycznej, higieny psychicznej;
 jest wolny od nałogów;
 bezpiecznie porusza się w cyberprzestrzeni;

Sfera emocjonalna

Uczeń:
 posiada adekwatne poczucie własnej wartości;
 nie boi się zmian, podejmuje wyzwania;
 radzi sobie ze swoimi emocjami, potrafi je rozpoznać i nazwać oraz potrafi uporać się ze

stresem;
 pracuje nad swoją wytrwałością, stawia przed sobą perspektywiczne cele;

Sfera intelektualna

Uczeń:
 tworzy elitę intelektualną, a nie tylko finansową, aktywnie i świadomie zadaje pytania;
 wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w poprzednich etapach edukacyjnych;
 wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje;
 rozpoznaje swoje potrzeby edukacyjne i jest pozytywnie nastawiony na wieloetapowy

proces uczenia się;
 interdyscyplinarnie postrzega otaczającą go rzeczywistość;
 umie przyznać się do swojej niewiedzy i nie pozostaje wobec niej bierny;
 podtrzymuje chęć uczenia się przez całe życie;

Sfera społeczna 

Uczeń:
 jest wolny od stereotypów i uprzedzeń;
 bierze odpowiedzialność za swoje słowa i czyny;
 nawiązuje relacje z innymi ludźmi w oparciu o szacunek i wzajemną akceptację;
 potrafi pracować w grupie i dostosowuje się do przydzielonych mu ról;
 przestrzega ustalonych reguł; nie narusza przestrzeni innych osób;
 szanuje siebie i innych, akceptuje odmienność;
 swoją otwartą postawą wzbudza zaufanie społeczne;
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Sfera duchowa

Uczeń:
 w życiu kieruje się uniwersalnymi wartościami;
 szuka  prawdy  o sobie  i celu  życia,  zadaje  pytanie  „kim  jestem?”,  poszukuje  własnej

tożsamości, kreuje i podkreśla swoją indywidualność;
 dąży  do  prawdy  pomimo  piętrzących  się  przeszkód,  wykazuje  się  odwagą  w swojej

postawie pomimo sprzeciwu społeczeństwa;
 odczuwa dumę, satysfakcję i radość z tego co robi dla siebie i dla innych;
 czerpie z pozytywnych wzorców;
 potrafi stawić czoła niesprawiedliwości, reaguje na krzywdę innych;
 szanuje własność swoją, cudzą i publiczną;
 szanuje symbole państwowe i religijne;
 wykazuje się patriotyzmem lokalnym;
 przejawia postawy patriotyczne, utożsamia się z własnym krajem i jest dumny z bycia

jego  obywatelem;   zna  historię  i kultywuje  tradycje  swojego  kraju  nawet  poza  jego
granicami.
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II. DIAGNOZA POTRZEB i PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH w SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1. Ewaluacja dotychczas prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i wychowania
oraz wniosków z poprzedniego roku szkolnego.

Na  potrzeby  dostosowania  oddziaływań  wychowawczo-profilaktycznych  szkoły  do
zmieniających  się  wyzwań,  w  tym  szeregu  zjawisk  społecznych  i  zagrożeń  związanych
z występowaniem pandemii COVID-19, dokonano przeglądu i wewnętrznej oceny efektywności
oddziaływań  w ubiegłym  roku  szkolnym.  Prace  nad  opracowaniem  jak  najskuteczniejszych
strategii,  form  i metod  działań  wychowawczo-profilaktycznych  trwały  w  czerwcu  2021
(spotkanie  z  rodzicami),  w okresie  wakacyjnym  oraz  na  posiedzeniach  Rad  Pedagogicznych
w sierpniu  2021  r.  (26-27.08.2021r.),  a  także  w  toku  prac  zespołu  wychowawców  i
psychologiczno-pedagogicznego we wrześniu 2021 r.

W toku analizy dokonano:

 Omówienia  zgłaszanych  przez  zarząd  oraz  rodziców  trudności  i wyzwań  z  zakresu
profilaktyki i wychowania. Wskazywano między innymi na:

o problematykę radzenia sobie emocjonalnego dzieci w okresie nauki zdalnej oraz

na konsekwencje izolacji od rówieśników i szerszych kontaktów społecznych w
roku szkolnym 2020/21 r,

o potrzebę  wsparcia  dzieci  w  odbudowaniu  bezpiecznych  relacji  w  grupie

rówieśniczej, pomoc w kształtowaniu stabilnej samooceny i akceptacji siebie,
o wciąż  aktualną  potrzebę  wsparcia  emocjonalnego  młodzieży  w  szkole,

zapewnienie opieki jak najszerszej grupie uczniów,
o potrzebę diagnozy i pomocy w zakresie profilaktyki nadużywania komputerów i

urządzeń  elektronicznych  przez  dzieci,  regulowania  czasu  spędzanego  przed
ekranem, promowania innych aktywności i zdrowego trybu życia,

o przyjrzenie  się  zmianom  w  zakresie  funkcji  uwagi  u  uczniów  w  związku  z

okresem zdalnego nauczania i jego konsekwencjami,
o potrzebę zaplanowania nauki szkolnej na wypadek kolejnej fali zakażeń, absencji

szkolnej  uczniów  z  powodu  chorób  i  objawów,  które  wyłączają  uczniów
z funkcjonowania  w  zajęciach  w  sposób  stacjonarny,  związanych  i  nie
związanych z COVID-19,

 Przeglądu i analizy prowadzonych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych, w tym
oddziaływań  w  okresie  nauki  zdalnej,  określenia  potrzeb  szkoleniowych  nauczycieli,
omówienia wyzwań na bieżący rok szkolny z perspektywy wychowawców i nauczycieli.
Zwracano uwagę na następujące zagadnienia:

o położenie jeszcze większego nacisku na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w

szkole, pomoc uczniom w odbudowaniu relacji społecznych,
o kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności uczniów,

o pomoc  w  akceptacji  zmian  fizycznych  w  sobie  i  innych  osobach,  rozmowy  o

adekwatnym i pozytywnym postrzeganiu siebie, wsparcie w adaptacji do zmian
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zachodzących w procesie dojrzewania  (skutki  dłuższej nieobecności  w szkole,
izolacji społecznej i zmniejszonej aktywności fizycznej),

o potrzebę wsparcia nauczycieli także w obszarze psychologicznym, zwiększenia

ich  poczucia  bezpieczeństwa  i  poczucia  kompetencji  w realizowaniu  coraz
bardziej  złożonych zadań (integracja zespołu,  superwizje,  poprawa przepływu
informacji w zespole nauczycieli),

o konieczność  wypracowania  bardziej  korzystnych  sposobów  współpracy

z rodzicami (mniejsza obecność rodziców na terenie szkoły, przy jednoczesnym
wzmocnieniu  komunikacji  z  rodzicami  i  otwarciu  przestrzeni  do  wymiany
doświadczeń m. in. przez spotkania dla chętnych rodziców, wymianę punktów
widzenia, spotkania dyskusyjne),

o radzenie sobie z konsekwencjami zdalnego realizowania programów nauczania,

w jeszcze większym stopniu koncentracja na wysiłku dziecka i rozwijaniu jego
mocnych  stron,  a  nie  na  samym  wyniku,  wspieranie  rodziców  w
przygotowywaniu dzieci do mądrego współzawodnictwa,

o nauczyciele  potrzebują  wsparcia  szkoleniowego  w  dalszym  rozwijaniu

kompetencji z zakresu nauczania hybrydowego i zdalnego w razie konieczności
ich wprowadzenia,

o uwrażliwianie dzieci i młodzieży na kwestie solidarności, tolerancji, szacunku dla

drugiego człowieka, budowanie umiejętności rozmowy z drugim człowiekiem,
o dalsze edukowanie uczniów w zakresie bezpieczeństwa w kontekście rozwoju

pandemii  (przypominanie  zasad  higieny,  promowanie  zdrowego  stylu  życia,
dbanie o znajomość wśród uczniów procedur szkolnych dot.  przeciwdziałania
COVID-19).

 Identyfikacji  występujących  w środowisku  szkolnym  czynników  chroniących
i czynników ryzyka dotyczących zagrożeń związanych z używaniem narkotyków,  oraz
występowania  innych  problemów  leżących  często  u podłoża  zachowań  ryzykownych
(np.  rozwoju  zaburzeń  psychicznych  i trudności  w przystosowaniu).  W diagnozie  tej
uwzględniono  w sposób  szczególny  zagrożenia  związane  z  używaniem  substancji
psychotropowych,  środków  zastępczych  oraz  nowych  substancji  psychoaktywnych
tzw. dopalaczy, a także dostępnych szeroko używek opartych na nowych technologiach
m.  in.  napoje  energetyczne,  e-papierosy.  Diagnoza  prowadzona  była  w szerszym
kontekście, na podstawie obserwacji uczestnictwa uczniów w zajęciach profilaktycznych
w  ubiegłym  roku  szkolnym  z  uwzględnieniem  nie  tylko  czynników  bezpośrednio
dotyczących uczniów, ale także całego środowiska szkolnego.
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2. Diagnoza  w zakresie  występujących  w środowisku  szkolnym  czynników
chroniących oraz czynników ryzyka

Czynniki  chroniące  wzmacniające  ogólny  potencjał  zdrowotny  uczniów  i zwiększające
odporność na działanie czynników ryzyka

Czynniki działające w środowisku szkolnym

 Silne  więzi  ze  społecznością  szkolną,  utożsamianie  się  z  wartościami  promowanymi
przez szkołę (wysoka frekwencja uczniów podczas imprez organizowanych przez szkołę,
dni otwartych, sesji Narodowego czytania, Gal Końcoworocznych, udział absolwentów
w imprezach integrujących środowisko szkolne).

 Zaangażowanie  w naukę -  wysokie  wyniki  w nauce są  pozytywnie  konotowane  przez
ogół społeczności szkolnej, w tym uczniów.

 Uczniowie podnoszą standardy zaangażowania w zdobywanie wiedzy promując udział
w konkursach przedmiotowych i olimpiadach wśród rówieśników.

 Duże  zainteresowanie  wśród  uczniów  dodatkowymi  aktywnościami  (np.  wyjścia
w ramach  kół  zainteresowań,  noc  naukowców,  wizyty  w instytucjach  i organizacjach
promujących naukę).

 Powszechny udział uczniów w kołach zainteresowań (przedmiotowych i artystycznych),
kołach  ogólnorozwojowych  (np.  robotyka,  koło  przyrodnicze  w języku  angielskim,
fakultet teatralny, taneczny).

 Generalnie  negatywny  stosunek  uczniów  do  używek,  używania  substancji
psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków, papierosów, dopalaczy, wiedza o szkodliwości
substancji.

 Dobre relacje uczniów z nauczycielami, brak długotrwałych, poważnych konfliktów na
linii uczeń-nauczyciel (niewiele interwencji psychologa i pedagoga szkolnego i dyrekcji
w zakresie  mediacji  między  uczniami  i nauczycielami,  większość  trudności  udaje  się
szybko rozwiązać).

 Zaangażowanie  wielu  uczniów  w działalność  pozaszkolną  zarówno  naukową,
ogólnorozwojową, sportową jak i społeczną i charytatywną.

 Liczny  udział  dzieci  i młodzieży  w akcjach  charytatywnych  i wolontariackich
prowadzonych na terenie szkoły.

 Oparcie w relacjach rówieśniczych na terenie szkoły – uczniowie w większości dobrze
odnajdują się w środowisku klasowym i szkolnym, utrzymują dobre stosunki z kolegami
ze  szkoły,  kameralność  szkoły  wpływa  na  zmniejszenie  anonimowości.  Zdarzają  się
jednak  uczniowie  z  trudnościami  w relacjach  rówieśniczych,  którzy powinni  być  pod
szczególną  opieką  psychologiczno-pedagogiczną  w celu  zmniejszenia  podatności  na
wystąpienie zaburzeń i zachowań ryzykownych.

Czynniki indywidualne i związane ze środowiskiem rodzinnym:

 Pozytywne nastawienie do nauki i samodoskonalenia.
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 Postawy  rodziców  sprzyjające  budowaniu  wysokiej  samooceny  i poczucia  własnej
skuteczności wśród dzieci i młodzieży.

 Wsparcie rodziców w pokonywaniu trudności szkolnych i osobistych.
 Negatywne  nastawienie  do stosowania  substancji  psychoaktywnych  w tym  dopalaczy

w środowiskach rodzinnych uczniów, prowadzenie przez rodziców edukacji w zakresie
zagrożeń i wspieranie szkoły w działaniach profilaktycznych.

 Wiedza  o skutkach  stosowania  substancji  psychoaktywnych  i racjonalny  namysł  nad
konsekwencjami swoich zachowań.

 Rodzice  w większości  przypadków  wprowadzają  normy  dotyczące  korzystania
z urządzeń  elektronicznych,  ograniczają  czas  spędzany  w sieci,  motywują  dzieci  do
aktywnego udziału w zajęciach pozaszkolnych.

 Silne  kultywowane  i podkreślane  w domach  rodzinnych  normy  moralne  i zasady
współżycia społecznego.

Czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań ryzykownych
stanowiących  zagrożenie  dla  prawidłowego  rozwoju,  zdrowia,  bezpieczeństwa
i funkcjonowania społecznego uczniów.

Czynniki działające w środowisku szkolnym i społecznym

 Wysoki  poziom niepewności  związany z występowaniem pandemii  COVID-19 (obawy
zdrowotne, egzystencjalno-bytowe, związane z występowaniem obostrzeń i ograniczeń
w codziennym funkcjonowaniu w tym w funkcjonowaniu szkół).

 Relatywnie  wysoki  poziom  niepewności  rodziców  i uczniów  związanej  z  ciągłością
środowiska szkolnego i wyzwaniami edukacyjnymi w przyszłości.

 Sporadyczne pojawianie się zjawisk noszących znamiona przemocy rówieśniczej przede
wszystkim w formie tzw. agresji relacyjnej i przemocy psychicznej.

 Przywiązanie dzieci i młodzieży do idoli  młodzieżowych związanych ze środowiskiem
Internetu  (youtuberzy,  wpływowi  użytkownicy  mediów  społecznościowych),  którzy
promują eskapistyczne lub hedonistyczne wartości i kreują negatywny obraz szkoły jako
instytucji.

 Zaangażowanie  dzieci  w śledzenie  nowych  trendów  (np.  tzw.  patostreamy,  programy
telewizyjne  prezentujące  fałszywe  standardy  normatywne  i budujące  przekonania
o dużej powszechności  intoksykacji,  inicjacji  narkotykowej  lub alkoholowej  młodzieży
oraz o szerokim występowaniu innych zachowań ryzykownych).

 Stykanie  się  uczniów  z  funkcjonującymi  w szerszym  środowisku  społecznym
stereotypami  i negatywnymi  postawami  dotyczącymi  np.  innych  narodowości
w kontekście  wyzwań  związanych  z  przemianami  społecznymi,  potrzebą  integracji
w środowisku  szkolnym  uczniów  z  różnych  kultur,  narodowości,  o różnych
doświadczeniach, światopoglądach religijnych i poglądach społecznych i politycznych.

 Lokalizacja  szkoły  w dzielnicy  o potencjalnie  wysokiej  dostępności  środków
psychoaktywnych w tym dopalaczy.

 Rosnąca  popularność  wśród  młodzieży  legalnych  produktów  obarczonych  ryzykiem
zdrowotnym jeśli są stosowane przez młodzież (napoje energetyczne, żywność z dużym
dodatkiem konserwantów i barwników).
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Czynniki indywidualne i związane ze środowiskiem rodzinnym:

 Występujące  w niektórych  przypadkach  trudności  w uczeniu  się  uwarunkowane
różnymi  przyczynami,  mogące  wpływać  negatywnie  na  przystosowanie  zwłaszcza
w kontekście wysokiego poziomu edukacyjnego szkoły.

 Występujące  w niektórych  przypadkach  nieśmiałość,  niska  samoocena,  poważne
trudności  w koncentracji  uwagi  oraz  słabiej  rozwinięte  kompetencje  interpersonalne
mogące skutkować trudnościami w relacjach społecznych w środowisku rówieśniczym
i w realizowaniu obowiązków ucznia.

 Indywidualne  ryzyka  związane  z  sytuacją  zdrowotną  i/lub  zawodową  członków
poszczególnych  rodzin  –  wielu  rodziców  naszych  uczniów  jest  lekarzami,  prowadzi
własną  firmę,  ma  wolny  zawód  –  w  rodzinach  występują  duże  zmiany  związane
z sytuacją epidemiczną.

 Trudności  w stosowaniu  aktywnych  strategii  radzenia  sobie  ze  stresem,  szczególnie
w obliczu wyzwań szkolnych.

 Występujące w niektórych przypadkach nadmierne standardy i oczekiwania dotyczące
ocen, skoncentrowanie na wynikach a nie na procesie nauki.

 Zwiększanie czasu przeznaczanego na granie i korzystanie z urządzeń elektronicznych,
poszukiwanie  okazji  do  korzystania  z  telefonów  i  komputerów  pomimo  limitów
nakładanych  przez  rodziców  i ograniczeń  obowiązujących  w szkole.  Z  powodu  nauki
zdalnej  przekroczonych  zostało  wiele  granic  w  zakresie  korzystania  z  nowych
technologii,  więcej  dzieci  i  młodzieży  ma  dostęp  do  komunikatorów,  portali
społecznościowych,  posługuje  się  rozmaitymi  narzędziami  internetowymi,  co wpływa
korzystnie  na łatwość  organizacji  procesu nauki,  ale istotnie  zwiększa czas spędzany
przed ekranami.

 Przeciążenie obowiązkami, stosunkowo mało czasu na regenerację z powodu nakładania
się różnych czynników: dość dużej liczby lekcji i zajęć dodatkowych, zwiększania czasu
przeznaczanego  na  naukę,  konieczności  wyrównywania  zaległości,  wydłużania  się
dojazdów do szkoły w przypadku dość dużej grupy dzieci, zwiększania się tempa życia,
dezorientacja  w  zakresie  strategii  radzenia  sobie  z  nauką  wspomaganą  narzędziami
informatycznymi.
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3. Wnioski do dalszej pracy wychowawczo-profilaktycznej:

Na podstawie analizy realizacji planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, biorąc pod uwagę
sugestie rodziców i uczniów oraz wnioski z aktualnej diagnozy czynników chroniących i ryzyka
sformułowano następujące postulaty do realizacji w bieżącym roku szkolnym:

 Zwiększenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego kierowanego do ogółu uczniów,
w związku z  dużymi  potrzebami  związanymi z  dynamicznie  zmieniającą  się  sytuacją
epidemiczną, związanymi z tym zmianami organizacji życia i zmniejszeniem się poczucia
bezpieczeństwa  (trójstopniowy  system  działań:  zajęcia  prowadzone  dla  całej  klasy,
zajęcia  kierowane  do  podgrup  uczniów,  rozmowy  indywidualne  z  uczniami  o
zdiagnozowanych w toku wcześniejszych spotkań potrzebach).

 Zintensyfikowanie działań z zakresu współpracy z rodzicami.
 Wprowadzenie szeregu działań wspierających nauczycieli w codziennej pracy.
 Przeprowadzenie  diagnozy  przesiewowej  i  zakwalifikowanie  uczniów  do

specjalistycznej pomocy na terenie szkoły pod kątem trudności w koncentracji uwagi.

 Dalsze szkolenie rady pedagogicznej szczególnie z zakresu: 

o korzystania z narzędzi multimedialnych (tablic interaktywnych),

o rozwijania kompetencji w używaniu Teams i Moodlesto3.

 Dalsze prowadzenie oddziaływań wobec uczniów (pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w formie indywidualnej,  grupy rozwijające umiejętności  społeczno-emocjonalne Super
Team, koła zainteresowań nakierowane na rozwój wiedzy o funkcjonowaniu człowieka
w świecie).

 Dalsza edukacja uczniów w zakresie umiejętności  uczenia się i  pełnego korzystania z
technologii  wspierających  naukę  (organizacja  czasu,  pracy  własnej,  techniki
zapamiętywania, powtórzenie umiejętności w zakresie obsługi Teams i Moodlesto3).

 Dalsze  prowadzenie  oddziaływań  w  zakresie  wsparcia  uczniów  w  organizacji
funkcjonowania w szkole (w tym roku szczególnie: monitorowanie i modyfikowanie na
bieżąco zaleceń sanitarnych, identyfikowanie trudności uczniów).

 Wzmocnienie profilaktyki niepowodzeń szkolnych, wsparcie w uzupełnianiu zaległości
szkolnych  (obserwacja  uczniów  pod  kątem  występowania  specyficznych  trudności
w uczeniu się, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4).

 Dalsza  realizacja  działań  w  obrębie  wewnątrzszkolnego  systemu  doradztwa
zawodowego,  ustawiczne  podnoszenie  jakości  doradztwa  w celu  odpowiedzi  na
wyzwania związane ze zmieniającą się sytuacją na rynku edukacyjnym.
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 Dalsze  prowadzenie  działalności  diagnostycznej  i kierowania  do  specjalistycznych
poradni  m.  in.  Poradni  Zdrowia  Psychicznego  dla  Dzieci  i  Młodzieży,  Ośrodków
Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej.

 Przestrzeganie  zasad  szkolnych  dotyczących  używania  urządzeń  elektronicznych  na
terenie  szkoły.  Przypominanie  o ustalonych  zasadach  uczniom  przez  wszystkich
nauczycieli. Konsekwentne reagowanie na próby łamania reguł.
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III STRATEGIA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA SZKOŁY 

1. Najważniejsze sfery rozwoju uczniów 

Na podstawie diagnozy potrzeb środowiska szkolnego określono iż działania wychowawczo –
profilaktyczne  powinny  odwoływać  się  do  wszystkich  sfer  rozwoju:  fizycznej  (zdrowotnej),
poznawczej, duchowej ze szczególnym uwzględnieniem sfery społecznej i emocjonalnej. Są to te
obszary  funkcjonowania  uczniów,  które  określono  jako  szczególnie  wymagające  wsparcia  u
naszych uczniów.

2. Cele oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych:

1. Zapewnienie bezpiecznego środowiska umożliwiającego realizację potrzeb rozwojowych w
warunkach  kryzysu  związanego  z  pandemią,  zarówno  w  wymiarze  zdrowotnym  jak
i emocjonalnym.

2. Stwarzanie  bezpiecznego  środowiska  szkolnego  wolnego  od  przemocy  fizycznej
i psychicznej, gdzie uczniowie uczą się rozwiązywać problemy w sposób respektujący prawa
i potrzeby innych osób. 

3. Budowanie  umiejętności  społecznych  dzięki  pełnemu  i harmonijnemu  uczestnictwu
w społeczności szkolnej. Integrowanie środowiska szkolnego, poprzez wzmacnianie relacji
nie tylko pomiędzy uczniami,  ale także poprawę relacji  między uczniami i nauczycielami,
nauczycielami  i rodzicami,  a  także  promowanie  jak  najlepszej  współpracy  w gronie
pedagogicznym.

4. Wszechstronny  rozwój  osobowościowy  ucznia  nakierowany  szczególnie  na  rozwój
samodzielności rozumianej jako inicjatywy w działaniu oraz odpowiedzialności za własne
zachowanie  oraz  przyjęte  zobowiązania.  Wzmacnianie  poczucia  własnej  skuteczności  na
różnych polach w tym w sferze edukacyjnej.

5. Promowanie wartości  uniwersalnych:  pracy na rzecz wspólnego dobra jakim jest  szkoła,
społeczność  lokalna,  zdrowie,  Ojczyzna,  Europa,  Planeta  Ziemia  oraz  dostrzegania  dobra
drugiego człowieka i uwzględniania go w swoim postępowaniu i dążeniach.

6. Promowanie  zdrowego  stylu  życia,  ograniczanie  niezdrowych  nawyków  związanych
z żywieniem, spędzaniem wolnego czasu.
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3. Zadania i formy ich realizacji

Cel 1.
Zapewnienie bezpiecznego środowiska umożliwiającego realizację potrzeb rozwojowych

w warunkach kryzysu związanego z pandemią, zarówno w wymiarze zdrowotnym jak
i emocjonalnym

Zadania Formy realizacji
Wdrożenie możliwie

bezpiecznego systemu
funkcjonowania dzieci w

szkole i zapewnienie
ciągłości nauki

 Zarządzenia dyrektora opracowywane w oparciu o 
obowiązujące przepisy praca i we współpracy 
z wszystkimi nauczycielami.

 Systematyczne rozmowy z klasami dotyczące realizacji 
zaleceń i organizacji funkcjonowania w szkole.

 Usprawnienie komunikacji między nauczycielami 
(grupa szybkiego reagowania za pośrednictwem 
komunikatora).

 Wprowadzanie form wspierających naukę w systemie 
stacjonarnym uwzględniających indywidualne potrzeby 
zdrowotne dzieci (absencje związane z kwarantanną z 
kontaktu oraz z przyczynami zdrowotnymi 
niezwiązanymi z COVID-19) m. in. za zgodą rodziców, 
transmisje on-line z lekcji prowadzonych stacjonarnie.

 Wdrożenie w miarę potrzeby systemu nauki w trybie 
hybrydowym i zdalnym.

 Szkolenie nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi 
informatycznych w toku warsztatów, ale także 
samopomocy koleżeńskiej oraz szkolenia na stanowisku
pracy.

Zapewnienie wsparcia
psychologiczno-

pedagogicznego ogółowi
uczniów

 Trójstopniowy system działań: zajęcia z psychologiem 
szkolnym lub pedagogami ze szkolnego zespołu 
psychologiczno - pedagogicznego prowadzone do całej 
klasy, zajęcia kierowane do podgrup uczniów, rozmowy 
indywidualne z uczniami o zdiagnozowanych w toku 
wcześniejszych spotkań potrzebach.

 Zintensyfikowanie pomocy psychologicznej udzielanej 
uczniom w bieżącej pracy przez wychowawców 
i nauczycieli, usprawnienie komunikacji nauczycieli 
z rodzicami oraz innymi pracownikami szkoły.

 Zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę 
akceptacji własnego ciała, tolerancji wśród uczniów, 
radzenia sobie z przywracaniem sprawności fizycznej.

Cel 2.
Stwarzanie bezpiecznego środowiska szkolnego wolnego od przemocy fizycznej

i psychicznej, gdzie uczniowie uczą się rozwiązywać problemy w sposób respektujący
prawa i potrzeby innych osób.

Zadania Formy realizacji
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Przeciwdziałanie przemocy
rówieśniczej

 Wprowadzenie uchwałą Rady Pedagogicznej zmiany 
w warunkach oceniania zachowania,  która 
nakierowana jest m. in. na ograniczanie zachowań 
przemocowych i agresywnych dzieci i młodzieży.

 Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie 
przeciwdziałania przemocy rówieśniczej (m. in. 
rozwijanie kompetencji dot. rozpoznawania przemocy, 
interweniowania np. rozmowy z ofiarą, ze sprawcą z 
rodzicami zaangażowanych dzieci).

 Warsztaty psychologiczne dla uczniów obejmujące 
rozwój umiejętności psychologicznych m. in. 
rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, 
asertywności, komunikowania się bez przemocy, 
rozumienia swoich emocji.

 Udział w kolejnych edycjach projektu „Powiedz NIE 
przemocy”.

Zapobieganie
niedostosowaniu

społecznemu uczniów

 Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci 
o podwyższonym ryzyku trudności w zachowaniu 
(zajęcia terapeutyczne indywidualne z psychologiem 
szkolnym, zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia, zajęcia 
wspierające koncentrację uwagi i poprzez to 
zmniejszające ryzyko trudności w nauce, reedukacja 
i inne)

 Warsztaty dla uczniów ze specjalistami zajmującymi się
uzależnieniami, bezpieczeństwem w sieci, 
odpowiedzialnością nieletnich

 Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności 
społeczno-emocjonalne (Super Team) prowadzone 
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
dzieci nieśmiałych, mających trudności w komunikacji 
z rówieśnikami, ale także otwarte dla chętnych 
uczestników spełniających kryteria np. wieku dla danej 
grupy oraz respektujących przyjęte zasady pracy.

Rozwijanie kompetencji
rodziców i nauczycieli

w zakresie reagowania na
problemy uczniów

 Warsztaty i szkolenia nauczycieli oraz rodziców ze 
specjalistami zajmującymi się uzależnieniami, 
bezpieczeństwem w sieci, odpowiedzialnością 
nieletnich. 

 Spotkania rodziców z psychologiem i pedagogiem 
szkolnym dopasowane do pojawiających się wyzwań, 
spotkania dyskusyjne dla chętnych rodziców, chcących 
włączyć się w działania wychowawczo-profilaktyczne 
szkoły.

Budowanie bezpiecznych
relacji w środowisku

szkolnym

 Reagowanie na zagrożenia we współdziałaniu 
z organami prawa i bezpieczeństwa publicznego 
(Policja, kuratorzy sądowi, Sąd Rodzinny).
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 Psychoedukacja uczniów dotycząca umiejętności 
mentalizacji, rozumienia stanów psychicznych innych 
osób i ich intencji.

 Pomoc koleżeńska -  inspirowanie i zachęcanie 
uczniów do wzajemnego pomagania sobie w nauce m. 
in. w ramach konsultacji, zajęć świetlicowych.                     

Wzmocnienie silnej więzi
emocjonalnej uczniów
z rodzicami, która jest
ważnym czynnikiem

chroniącym przed
zaburzeniami zachowania

i trudnościami
adaptacyjnymi

 Imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców 
(ślubowanie klas pierwszych, Jasełka, Dzień 
patriotyczny, czytanie dzieł literatury narodowej itp.).

 Włączanie rodziców w ważne wydarzenia klasowe 
(wycieczki szkolne, wyjścia do kina, teatru, muzeum).

 Lekcje otwarte z udziałem rodziców, tydzień otwarty,
 Pozytywna informacja zwrotna o uczniu kierowana 

do rodziców.
 Pomoc indywidualna rodzicom i uczniom 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
(wychowawca, psycholog szkolny, pedagog szkolny).

 Lekcje wychowawcze i warsztaty psychoedukacyjne 
na temat relacji rodzinnych (uczenie szacunku dla 
rodziców, omówienie zagadnień wartości, empatii, 
umiejętności rozwiązywania konfliktów.).

 Zajęcia Wychowania do Życia w Rodzinie prowadzone
przez sprawdzonych specjalistów w ciekawy, 
przemyślany sposób.
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Cel 3.
Integrowanie społeczności szkolnej, poprzez wzmacnianie relacji nie tylko pomiędzy
uczniami, ale także poprawę relacji między uczniami i nauczycielami, nauczycielami
i rodzicami, a także promowanie jak najlepszej współpracy w gronie pedagogicznym.

Zadania Formy realizacji

Integrowanie społeczności
szkolnej wokół ważnych dla

szkoły wydarzeń,
wymagających aktywnego

udziału wszystkich członków
społeczności szkolnej

 Czytamy  arcydzieła  literatury  narodowej –  cała
szkoła  (uczniowie  i nauczyciele)  bierze  udział
w „przedstawieniu”  jednego,  wybranego  dzieła
literackiego polskiego pisarza. Wydarzenie to powinno
zostać  poprzedzone  dogłębnym  poznaniem  autora,
epoki,  okoliczności  itp.,  w których  powstało  dzieło.
Odbiorcami  efektu  końcowego  w postaci  sztuki
teatralnej – teatru rapsodycznego jest cała społeczność
szkolna:  rodzice,  uczniowie,  nauczyciele,  pracownicy,
absolwenci i przyjaciele szkoły.

 Gala  końcoworoczna –  uroczysty  wieczór  teatralno-
kabaretowo-  rewiowy  przygotowany  dla  całej
społeczności  szkolnej  z  najwyższą  starannością  przez
uczniów  i nauczycieli  pod  kierunkiem  reżyserów
połączony  z  pożegnaniem  klasy  kończącej  naukę
w szkole.  Spektakl  odbywa się w Teatrze Ludowym, w
auli  szkolnej lub w razie nasilenia pandemii  w formie
słuchowiska.

Wspieranie uczniów
w budowaniu dobrych relacji

z nauczycielami oraz
rówieśnikami

 Organizowanie  wycieczek  klasowych (jedno
i kilkudniowych,  takich  jak  wyjścia  do  kina,  muzeum,
zwiedzanie  Krakowa,  zielone  szkoły,  wycieczki
jednodniowe,  tematyczne  w  plenerze  dla  całej
społeczności szkolnej).

 Organizowanie  imprez  klasowych (Dzień  Chłopaka,
Dzień Kobiet, Dzień Życzliwości, Mikołaj itp.).

 Zajęcia  integracyjne (warsztaty  psychoedukacyjne,
warsztaty  odpowiadające  na  zdiagnozowane  potrzeby
grupy prowadzone  przez psychologa szkolnego,  lekcje
wychowawcze).

 Warsztaty  profilaktyczne (prowadzone  przez
psychologa  szkolnego  i specjalistów  z  innych
dedykowanych  instytucji  np.  pedagogów,  specjalistów
ds. profilaktyki z Fundacji „Alma Spei”, MCPU).

 Realizacja  wspólnych projektów (np.  „English Show”,
Jasełka, Czytamy arcydzieła literatury narodowej itp.).

 Wyłonienie  pozytywnych  liderów młodzieżowych
i praca z nimi,

 Włączanie dzieci i młodzieży we wspólne działania na
rzecz  szkoły,  (pomoc  w bibliotece,  w  szkolnym
ogródku.

Zintensyfikowanie
działań z zakresu

współpracy z
rodzicami.

 Spotkania  dyskusyjne  dla  chętnych  rodziców,
przestrzeń do wymiany doświadczeń (por. wyżej).

 Wzmocnienie wymiany informacji  na linii  nauczyciele-
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rodzice.

wsparcie
nauczycieli w

codziennej
pracy

 Formy  integracji  nauczycieli,  wyjazdy  szkoleniowe,
budowanie zespołu.

 Superwizje i interwizje koleżeńskie.

Cel 4.
Wszechstronny rozwój osobowościowy ucznia nakierowany szczególnie na rozwój
samodzielności rozumianej jako inicjatywy w działaniu oraz odpowiedzialności za

własne zachowanie oraz przyjęte zobowiązania. Wzmacnianie poczucia własnej
skuteczności na różnych polach w tym w sferze edukacyjnej.

Zadania Formy realizacji
 Pomoc uczniom w

koncentracji uwagi i
ograniczaniu
nadużywania

urządzeń
elektronicznych

 Diagnoza przesiewowa w klasach.
 Zakwalifikowanie  uczniów do  specjalistycznej  pomocy

na terenie szkoły (zajęcia dla uczniów z trudnościami w
koncentracji uwagi).

 Możliwe zajęcia indywidualne (terapia biofeedback).

Wzmacnianie
zaangażowania w naukę
i stymulowanie rozwoju

zainteresowań

 Ciekawe  prowadzenie  lekcji (stosowanie
aktywizujących  metod  nauczania,  korzystanie
z Internetu,  wykorzystywanie  indywidualnych
zainteresowań uczniów).

 Organizowanie  kół  zainteresowań i zajęć
pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby uczniów.

 Spotkania z ciekawymi osobami (aktorami, pisarzami, 
podróżnikami itp.) w miarę możliwości sanitarnych.

 Stymulowanie wzajemnej pomocy uczniów w nauce.
 Motywowanie do udziału w konkursach 

przedmiotowych  i olimpiadach.
 Prowadzenie warsztatów dla uczniów z zakresu 

technik pracy umysłowej (dla klas oraz w wersji 
rozszerzonej dla najbardziej potrzebujących uczniów).

Włączanie uczniów
w organizację przedsięwzięć

szkolnych

 Organizacja kiermaszy charytatywnych 
i okolicznościowych.

 Międzyprzedmiotowe projekty edukacyjne – np.  Dzień
patriotyczny, Dzień Ziemi.

Zwiększanie udziału
uczniów w akcjach

wolontariatu

 Lekcje  wychowawcze  i prelekcje  wolontariuszy
współpracujących ze szkołą (m.  in.  w ramach projektu
KidSpeak,  ratownicy  GOPR  i WOPR,  pracownicy
pedagogiczni  „Alma  Spei”  Hospicjum  dla  Dzieci),
propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie młodzieży
do  wyboru  akcji  charytatywnych,  w które  najbardziej
chcieliby  się  zaangażować  (np.  koncerty  dla  uczniów
szkół  specjalnych,  wspieranie  zwierząt,  zbiórka
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żywności dla Banku Żywności, akcja Góra Grosza)
 Wolontariat   -   angażowanie  uczniów  do  udziału

w akcjach  charytatywnych   dla  dzieci  chorych,
potrzebujących  pomocy,  seniorów,  pacjentów  szpitala,
hospicjum  (np.  akcje  zbierania  zakrętek,  pakowanie
przygotowanej  przez  społeczność  szkolną  Szlachetnej
Paczki,  upominki  dla  pacjentów  szpitala,  akcje
sprzedaży  cegiełek  fundacji  pomagających
potrzebującym).

 Stymulowanie  pracy  Samorządu  Uczniowskiego i
zachęcanie dzieci i młodzieży do inicjowania własnych
akcji pomocowych i o charakterze wolontariatu.   

Zapewnienie
wszechstronnego wsparcia

uczniów w procesie
planowania przyszłej

edukacji i kariery

 Realizacja  wewnątrzszkolnego  systemu  doradztwa
zawodowego celem koordynacji działań doradczych.

 Zajęcia  grupowe  z  zakresu  doradztwa  zawodowego
(po 10 h dla klas 7 i 8, zajęcia preorientacji zawodowej
dla młodszych uczniów).

 Konsultacje indywidualne dla uczniów.
 Poradnictwo dla rodziców i nauczycieli  prowadzone

przez szkolny zespół ds. doradztwa zawodowego.

Cel 5.
Promowanie wartości uniwersalnych: pracy na rzecz wspólnego dobra jakim jest szkoła,
społeczność lokalna, zdrowie, Ojczyzna, Europa, Planeta Ziemia oraz dostrzegania dobra

drugiego człowieka i uwzględniania go w swoim postępowaniu i dążeniach.

Rozwijanie wiedzy na temat
współczesnego świata

w kontekście znajomości
historii i tradycji naszego

kraju.

 Państwo, prawo, obywatel – debata międzyklasowa 
przygotowana przez uczniów na wybrane tematy 
związane z pojęciami dotyczącymi praw i obowiązków 
dzieci i młodzieży, czym jest państwo, kim jest 
obywatel; uczniowie korzystają z wiedzy przekazanej 
przez dorosłych oraz  znalezionych samodzielnie 
w źródłach (Konstytucja, Konwencja Praw Dziecka. 
Kodeks Rodzinny, Cywilny itp.)

 Treści realizowane na lekcjach przedmiotowych m. in. 
języka polskiego, historii, etyki, geografii.

 Projekty w ramach platformy eTwinning
 Wymiany międzynarodowe ze szkołami z innych 

krajów, inne poza wyjazdami formy wspólnych zajęć np.
on-line.

 Projekty rozwijające wiedzę o tradycji np. Szopka 
Krakowska, Parada Smoków.

Budowanie postaw
obywatelskich

i prospołecznych

 Organizacja przez uczniów projektów, na temat postaw 
obywatelskich i szanowania dobra drugiego człowieka.

 Treści  realizowane na lekcjach  przedmiotowych  m. in.
historii, etyki, języka polskiego.
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Budowanie empatii
i otwartości na drugiego

człowieka, przełamywanie
egocentryzmu

 Profesor  Wnuczek  –  młodsi  uczniowie  wprowadzają
swoich  dziadków  lub innych  seniorów,  którzy  zgłosili
się do projektu w tajniki obsługi komputera i dzielą się
wiedzą na temat nowych technologii.

 Akademia Małolata (w tym np. : Akademia Fizyki)  -
prowadzenie  zajęć  przez  uczniów  starszych  klas  dla
młodszych uczniów. Uczniowie starszych klas prowadzą
lekcje  w klasach  młodszych  z  różnych  dyscyplin  (j.
polski,  matematyka,  fizyka,  itp.)  według  własnych
scenariuszy.  Angażowanie uczniów w projekty szkolne
w  aktywny  sposób  rozwijające  wiedzę  m.  in.  Dzień
Ziemi.

Cel 6.
Promowanie zdrowego stylu życia, ograniczanie niezdrowych nawyków związanych z

żywieniem, spędzaniem wolnego czasu

Rozwijanie wiedzy i postaw
dot. zdrowego żywienia

 Zachęcanie  do  udziału  w konkursach
przedmiotowych i olimpiadach.

 Treści  realizowane  podczas  lekcji  przedmiotowych:
przyrody, biologii, techniki, WDŻ.

Promowanie uprawiania
sportu i aktywności fizycznej

 Udział  w treningach  i turniejach,  osiągnięcia
sportowe,  udział  uczniów  w kołach  SKS,  grach
sportowych, zajęciach piłki nożnej i koszykówki.

 Projekty  rozwijające  umiejętności  sportowego
współzawodnictwa  i przekraczania  własnych
ograniczeń:  „Akademia  Sportu  Progres”,  „Pierwsze
kroki na śniegu”, Kumulacja Aktywności – zajęcia z
mistrzem sportu Grzegorzem Sudołem”.

 Angażowanie  do  zajęć  na  świeżym  powietrzu
(siłownia  pod  chmurką,  wyjścia  na  boisko  szkolne,
lekcje w zielonej klasie).

 Treści  realizowane  podczas  lekcji  przedmiotowych:
przyrody, biologii, WF, tańca i innych.

Zapobieganie niekorzystnym
sposobom korzystania z

nowych technologii
i zagrożeniom z nimi

związanymi (uzależnienia
behawioralne,

cyberprzemoc),

 Warsztaty dla  dzieci  i młodzieży,  wspieranie
asertywności,  szacunku  dla  innych  oraz  rozwijanie
umiejętności odraczania gratyfikacji.

 Szkolenia dla nauczycieli dotyczące tematyki zagrożeń
związanych ze światem wirtualnym, 

 Edukowanie rodziców (prelekcje),
 Konsultacje  psychologiczno-pedagogiczne dla

rodziców  w zakresie  profilaktyki  uzależnień
behawioralnych.

 Pokazywanie  alternatywy  dla  stacjonarnych  form
spędzania  czasu  (siłownia  pod  chmurką,  wspólne
aktywności,  ciekawe  zajęcia  pozalekcyjne:  sportowe,
teatralne,  robotyka,  języki,  szachy,  wyjazdy  np.  udział
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w projekcie „Pierwsze kroki na śniegu”).
 Zachęcanie  młodzieży  do  twórczej  aktywności

(promowanie  udziału  w rozwijających  talenty
konkursach,  eksponowanie  wytworów uczniów np.  na
tablicach  lub  w antyramach  na  korytarzu,  w salach
lekcyjnych).

Budowanie negatywnej
postawy wobec stosowania

używek, korygowanie
błędnych przekonań

normatywnych

 Warsztaty prowadzone przez psychologa szkolnego 
i zewnętrznych specjalistów.

 Bieżąca praca z uczniem wychowawców, nauczycieli, 
psychologa.

 Praca z liderami młodzieżowymi.
 Zapraszanie specjalistów z instytucji i stowarzyszeń 

zajmujących się profilaktyką uzależnień.

Dostarczanie rzetelnej
i profesjonalnie podanej

wiedzy dot. zagrożeń
związanych

z eksperymentowaniem
z substancjami,

uzależnieniami oraz innymi
zachowaniami ryzykownymi

 Prelekcje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 Spektakle profilaktyczne oferowane przez 

sprawdzone firmy przygotowujące zajęcia 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

 Lekcje wychowawcze.
 Poruszanie treści związanych z profilaktyką podczas 

zajęć dydaktycznych.

4. Harmonogram działań wychowawczych i profilaktycznych – osoby odpowiedzialne 
i terminy realizacji poszczególnych form 

Szczegółowy  harmonogram  działań  profilaktycznych  w roku  szkolnym  2021/2022  stanowi
załącznik do niniejszego programu (Załącznik 1.). Wyszczególniono w nim poszczególne zadania
oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację.
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IV. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

1. Cel ewaluacji

W ramach ewaluacji programu profilaktycznego zaplanowano sprawdzenie czy oddziaływania
profilaktyczne doprowadziły do poprawy funkcjonowania uczniów. W bieżącym roku szkolnym
z powodu aktualnych wyzwań szczególnie chcielibyśmy skupić się na monitorowaniu realizacji
trzeciego oraz czwartego celu programu wychowawczo – profilaktycznego tj kwestii integracji
środowiska szkolnego i wspierania dzieci w budowaniu i pielęgnowaniu relacji międzyludzkich
oraz rozwoju osobowościowym i emocjonalnym w kierunku odpowiedzialności, samodzielności
przy jednoczesnym nakierowaniu na współpracę i poszanowanie innych.

2. Strategia ewaluacji

W  ramach  ewaluacji  zaplanowano  ewaluację  celu  (czy  doszło  do  zmian  w pożądanym
kierunku  w zakresie  zaplanowanych  zadań  będących  operacjonalizacją  celu  trzeciego
i czwartego  programu  profilaktyczno-wychowawczego)  oraz  procesu  (czy  sposób  realizacji
działań sprzyjał ich skuteczności).

3. Działania w ramach ewaluacji

W ramach ewaluacji tegorocznego programu wychowawczo-profilaktycznego zaplanowano
następujące działania:

A) Ewaluacja celu:

Rozmowy  z  klasami,  rodzicami  i nauczycielami  pozwalające  ocenić  skuteczność  realizacji
poszczególnych zadań stanowiących operacjonalizację celu pierwszego programu.

B) Ewaluacja procesu:

 Konsultacje  z  nauczycielami  i pracownikami  szkoły  dot.  przebiegu  procesu  realizacji
zaplanowanych  działań  (ocena  jakości  prowadzonych  form,  wnioski  dla  przyszłych
oddziaływań),

 Konsultacje i badanie opinii rodziców, 
 Konsultacje  z  dyrekcją  szkoły  (identyfikacja  mocnych  i słabych  stron  prowadzonych

działań).

Szczegółowe  sposoby  ewaluacji  zostaną   opracowane  przez  zespół  ds.  wychowawczo-
profilaktycznych pod koniec roku szkolnego 2021/2022.
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