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Podstawa prawna działań profilaktycznych w szkole: 

1. 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. 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach, placówkach.  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach.  

4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych 

szkół.  

6. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006 r.  

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  

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

tytoniu i wyrobów tytoniowych z późniejszymi zmianami.  

12. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.  

13. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  

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

alkoholizmowi. 

15. Statut Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych w Sławie 

16. Raport z ewaluacji wewnętrznej. 
 

Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na podstawie: 
- bieżącej diagnozy  sporządzonej na temat:  Funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa  na 
terenie szkoły   

-  ewaluacji wewnętrznej  wynikającej z rozp. MEN w sprawie wymagań wobec szkół 

i placówek z dn. 26.08.2015r.  
WYMAGANIE  5:  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.  
Cel główny ewaluacji: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych 
na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska na terenie szkoły. 

 

Źródła informacji: 

- ankietyzacja wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
- analiza dokumentów: dokumentacja pedagoga, dzienniki lekcyjne, SPP, Procedury 

w Sytuacjach Zagrożenia, 

- obserwacja bieżąca,  

- wywiad w środowisku  szkolnym (rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, 

pracownikami administracji i obsługi)    

 
 

Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2015/2016 sporządzono 

następujące rekomendacje: 

1.Uaktualnienie Szkolnego Programu Profilaktyki o treści dotyczące środków odurzających 

i psychoaktywnych (m.in. dopalacze) 
2. Dalsza pedagogizacja rodziców ( z uwagi na niską świadomość  rodziców dotyczącą 

zagrożeń ).  

3.Uściślenie procedur i kroków  postępowania w sytuacjach zagrożenia. 



4.Kontynuowanie spotkań dla uczniów z przedstawicielami prawa ( prelekcje dotyczące 

konsekwencji nieprzestrzegania norm). 

5. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w każdej klasie, na każdym poziomie, 

wyjaśniających  termin „pomoc oferowana w szkole-rodzaje i formy” i dających przykłady 

działań profilaktycznych oferowanych w szkole. 

6.Koniecznośc ponownego wprowadzenia zapisów w dziennikach dokumentujących 
realizację programu profilaktycznego ( propozycja, żeby zaznaczać literą P zrealizowany 

temat z zakresu profilaktyki). 

7.Uściślenie i egzekwowanie  dyżurów nauczycieli ( konieczność dyżurowania na terenie 

szkoły ze szczególnym uwzględnieniem terenu wokół szkoły). 

8. Wprowadzenie monitoringu na terenie szkoły. 
 

 

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE PROGRAMU 
 

Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się danego zjawiska 
w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, 

które usiłuje się wyeliminować. Harmonijny rozwój osobowości w profilaktyce uzależnień 

oznacza wspieranie zdrowego trybu życia oraz rozwijanie zdrowia psychicznego. 
Podstawowy,  nadrzędnym celem Szkolnego Programu Profilaktyki ZSP w Sławie jest 

zapobieganie niepożądanym zjawiskom głównie w środowisku szkolnym. 

 
Program został opracowany i przeznaczony do realizacji w odniesieniu do: 

 Statutu szkoły -  dla precyzowania metod i działań gwarantujących prawidłowe 
i bezpieczne funkcjonowanie szkoły. 

 Szkolnego Programu Wychowawczego - dla określania celów i zadań. 

 Szkolnego Zestawu Nauczania- dla określania zawartości i struktury treściowej. 

 Wewnątrzszkolnych Zasad   Oceniania - dla planowania metod i form realizacji 
działań profilaktycznych. 

Zespól nauczycieli biorących udział w opracowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki dla 

ZSP w Sławie, przed opracowaniem celów i szczegółowych zadań tego programu, określił  

tzw.  
Mocne strony szkoły: 

· bogate tradycje szkoły 

· możliwość kształcenia ogólnego i zawodowego 

· dobre wyniki egzaminu maturalnego 

· wysoki procent maturzystów dostających się na wyższe uczelnie 

· kulturotwórcza rola szkoły w środowisku 

· nauka na jedną zmianę 

· nowoczesne i bogato wyposażone pracownie przedmiotowe oraz centrum 
multimedialne 

· powiększona baza lokalowa i zagospodarowane otoczenie szkoły - boiska, sala 

gimnastyczna i siłownia, duży parking, plac zieleni. 

· sklepik na terenie szkoły 

· skomputeryzowana biblioteka 

· szkoła dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy) 
 

Słabe strony szkoły i środowiska: 

· problem dojazdów dla uczniów spoza Sławy 

· niewystarczający kontakt rodziców ze szkołą  

· skromna oferta miejsc kulturalnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży 

w mieście 

· dostępność środków psychoaktywnych w  środowisku lokalnym (narkotyki, 
dopalacze), 

·  bagatelizowanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych 

(narkotyki, dopalacze) oraz paleniem papierosów, 

· brak utrwalonych norm dotyczących higieny osobistej oraz higieny pracy, 

· kryzys autorytetów w rodzinie, 

· wpływ  grupy rówieśniczych na model zachowania jednostki, 



· stres i niepowodzenia w nauce. 

 

Działalność profilaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie obejmuje: 

a/ profilaktykę uniwersalną – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju 
i zdrowym stylu życia (ograniczenie zachowań ryzykownych), 

b/ profilaktykę selektywną – wspieranie uczniów , którzy  ze względu na swoją sytuację są  

narażeni na  rozwój zachowań ryzykownych, 

c/ profilaktykę wskazującą -  wspieranie uczniów z wczesnym rozpoznaniem objawów  

używania środków i substancji psychoaktywnych.  

 
Głównym celem programu jest  Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych 
i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska na terenie 
szkoły    

 

CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA 

I.  Promowanie zdrowego stylu  

życia 

 

 

1. Diagnoza sytuacji szkolnej uczniów. 

2.  Integracja w klasie. 
3 . Doskonalenie i kształtowanie zdrowej 

osobowości pod względem emocjonalnym, 

psychicznym i zdrowia fizycznego.  

4. Dostarczanie uczniom wiedzy na temat 

różnych aspektów zdrowia oraz wpływu 
środowiska na zdrowie człowieka. 

 

II. Profilaktyka zagrożeń 

niedostosowaniem 

społecznym. 

5. Kontrola zachowań ryzykownych i 

rozpoznawanie sytuacji rodzinnej oraz 

środowiskowej uczniów. 

6. Dostarczanie informacji o 

mechanizmach i skutkach zagrożeń w 
następstwie uzależnień (narkotyki, 

dopalacze, alkohol, palenie papierosów, 

uzależnienia behawioralne). 

7.Doskonalenie umiejętności radzenia 

sobie z przemocą i agresją. 
8.Ćwiczenie umiejętności  związanych  z 

odmawianiem i dokonywaniem wyboru w 

sytuacjach skłaniających do: 

-  picia alkoholu,  

- przyjmowania środków odurzających i 

psychoaktywnych  
- palenia papierosów, 

- uzależnień behawioralnych, 

- przynależności do subkultur(sekt). 

9. Otoczenie opieką i wsparciem uczniów,  

u których pojawiają się zachowania 
ryzykowne. 

 

III. Współpraca ze środowiskiem 

lokalnym oraz  instytucjami 

świadczącymi usługi 

z zakresu profilaktyki 

10.Doskonalenie współpracy z rodzicami 

uczniów w zakresie działań 

profilaktycznych.  

11. Dokształcenie nauczycieli pod kątem 

pracy profilaktycznej z młodzieżą poprzez 
udział w szkoleniach, warsztatach i 

treningach. 

12.  Kontynuowanie ścisłej współpracy z 

lokalnym systemem ds. wychowawczo -  

profilaktycznych oraz pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. 



 

 

Cel I  Promowanie zdrowego stylu  życia 

 

Zadanie nr 1 Diagnoza sytuacji szkolnej uczniów. 

Zadanie pierwsze ma na celu przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów klas 
pierwszych pod kątem zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Badania przeprowadzane 

będą na początku roku szkolnego przez wychowawców i pedagoga szkolnego. 

Wyniki otrzymane na podstawie diagnozy posłużą  modyfikacjom i uaktualnieniom  planu 

SPP na dany rok szkolny. 

 
Zadanie nr 2  Integracja w klasie. 

W ramach integracji w szkole uczniowie poznają nowe środowisko szkolne, siebie nawzajem 

i ustalają zasady współpracy, budują własne tradycje klasowe, integrują się. Można to 

osiągnąć poprzez uczestnictwo uczniów klas pierwszych w zajęciach integracyjnych(początek 

roku szkolnego), uczniowie uczestniczą w zajęciach integracyjno-adaptacyjnych 

prowadzonych przez pedagoga szkolnego i wychowawców poszczególnych klas. W trakcie 
spotkań integracyjnych będących okazją poznawania uczniów-wychowanków, ich 

nauczyciele-wychowawcy budują swój autorytet. Wychowawca zwraca szczególną uwagę na 

wychowanków w trudnej sytuacji materialnej, wychowujących się w rodzinie niepełnej lub 

rozbitej oraz na tzw.” eurosieroctwo”.  

 
Zadanie nr 3 . Doskonalenie i kształtowanie zdrowej osobowości pod względem 

emocjonalnym, psychicznym i zdrowia fizycznego. 

 

 Tolerancja i akceptacja 

 Komunikacja interpersonalna 

 Współudział w życiu społeczności szkolnej 

 Udział w zawodach sportowych  

 Radzenie sobie z problemami szkolnymi uczniów 

 Umiejętności rozwiązywania konfliktów- negocjacje i osiąganie 
kompromisu 

 Wybór dalszej drogi kształcenia. 

 Co to jest stres i jak sobie z nim radzić 

 Uczucia- przyjaźń, miłość, sympatia i empatia 

 Młodzież- dorośli (wzajemne kontakty, relacje, dyplomacja i szacunek) 

 Problem w rodzinie. Gdzie szukać pomocy? 
 

Zadanie nr 4. Dostarczanie uczniom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia oraz 

wpływu środowiska na zdrowie człowieka. 
 

 Uświadomienie wartości zdrowego stylu życia oraz potrzeby troszczenia się  o 
zdrowie, dobre samopoczucie psychiczne, dobre samopoczucie fizyczne, dobre relacje 

z innymi oraz  dbanie o swoje otoczenie i środowisko (prowadzone przez n-la biologii, 

pedagoga szkolnego, wychowawców, pielęgniarkę), 

 Edukacja w zakresie: zasad prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, problemem 
anoreksji, bulimii, zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS, pierwotnej profilaktyce wad 

cewy nerwowej, higieny osobistej  (nauczyciel biologii, wychowawcy, pedagog szkolny) 

 Program edukacji zdrowotnej dla dziewcząt ( prowadzone przez pielęgniarkę, n-la 
WDŻwR, n-la biologii, wychowawców) 

 Profilaktyka wad postawy (n-l w-f,  biologii, pielęgniarka) 

 Zachęcanie młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wolnego np. koła 
zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, treningi, wycieczki (wychowawcy, nauczyciele, 

trenerzy, opiekunowie kół zainteresowań). 

 Uczestnictwo młodzieży w akcjach profilaktycznych i charytatywnych. 
 

Cel II Profilaktyka zagrożeń niedostosowaniem społecznym. 

 



 

Zadanie nr 5  Kontrola zachowań ryzykownych i rozpoznawanie sytuacji rodzinnej 

oraz środowiskowej uczniów. 

Kontrola zachowań ryzykownych przeprowadzana będzie na podstawie monitoringu 

środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów oraz wywiadów środowiskowych (ośrodek OPS, 

PCPR, Sad  Rejonowy, inne szkoły itp.). 

 

Zadanie nr 6. Dostarczanie informacji o mechanizmach i skutkach zagrożeń 

w następstwie uzależnień (dopalacze, narkotyki, alkohol, palenie papierosów, 

uzależnienia behawioralne). 

 

 Przekazywanie wiedzy na temat niebezpieczeństwa jakie niosą : 
- dopalacze, 

- narkotyki, 
- alkohol, 

- nikotyna, 

- uzależnienia behawioralne. 

 Organizowanie spotkań profilaktyczno – informacyjnych na temat zagrożeń we 
współczesnym świecie. 

 Uczestnictwo młodzieży w warsztatach z oferty PPP  w Sławie 

 Uczestnictwo młodzieży w spektaklach profilaktycznych związanych z 
profilaktyką uzależnień. 

 Uczestnictwo młodzieży w konkursach profilaktycznych 

 Spotkanie ze specjalistami z zakresu profilaktyki. 
 

Zadanie nr 7.  Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przemocą i agresją. 
W bloku tematycznym zostaną uwzględnione zagadnienia z zakresu radzenia sobie 

z przemocą i agresją: 

 Zwalczanie agresji słownej 

 Przeciwdziałanie przemocy w szkole poprzez organizowanie zajęć dotyczących 
problemu przemocy. 

 Zjawiska : cyberprzemoc, stalking, mobbing 

 Konsekwencje stosowania przemocy 

 Procedury Niebieskiej Karty 

 Konstruktywne wyrażanie złości 

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Gminny Zespół Interdyscyplinarny) 

 Umiejętność komunikowania się- zasady dobrej komunikacji 

 Tolerancja 
Tematy zrealizowane zostaną na lekcjach : wychowawczych, WDŻwR, oraz  zajęciach  

z pedagogiem. 

  
Zadanie nr 8.  Ćwiczenie umiejętności  związanych  z odmawianiem i dokonywaniem 

wyboru w sytuacjach skłaniających do: 
-  picia alkoholu,  

- przyjmowania środków odurzających i psychoaktywnych  

- palenia papierosów, 

- uzależnień behawioralnych, 

- przynależności do subkultur(sekt). 
 

    W ramach zajęć  profilaktycznych  i  lekcji wychowawczych zostanie poruszona tematyka 

z zakresu:   

 Kształcenia  umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia, umiejętności 
odmawiania i  asertywności 

 Uzależnienia od środków odurzających i psychoaktywnych (alkoholu, 
narkotyków, dopalaczy ,nikotyny, leków i środków lekopochodnych) oraz 

uzależnienia behawioralne. 

 Uczenia podejmowania racjonalnych decyzji 



 Przedstawiania skutków opuszczania godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 
wagarów oraz spóźnień na lekcje 

 Wykształcenia umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania, porządkowania 
potrzebnych informacji 

 Przeciwdziałanie brakom motywacji do nauki i niskim potrzebom edukacyjnym 

 Uświadamiania rosnącej liczby uczniów z deficytami rozwojowymi i trudnościami 
dydaktycznymi, 

 przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz pomoc uczniom w rozwijaniu 
zainteresowań    własnych i zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych 

oraz imprezach szkolnych,  

 wspomaganie rozwoju moralnego uczniów, w tym poznawanie norm, wartości 
i autorytetów, 

 wspieranie w przynależności do pozytywnej i konstruktywnej grupy rówieśniczej. 

 
Zadanie nr 9.  Otoczenie opieką i wsparciem uczniów,  u których pojawiają się 

zachowania ryzykowne. 

 Wspieranie uczniów z wczesnym rozpoznaniem objawów  używania środków 
odurzających i substancji psychoaktywnych oraz innych przejawów uzależnień. 

 Umożliwienie uczniom i ich rodzicom skorzystania z indywidualnej pomocy 
oferowanej przez lokalny system wsparcia 

 Kierowanie uczniów do instytucji służących fachową pomocą. 
 

 
Cel III    Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami świadczącymi 

usługi z zakresie profilaktyki 

 

 

Zadanie nr 10.  Doskonalenie współpracy z rodzicami uczniów w zakresie działań 
profilaktycznych. 

 

     W czasie spotkań z rodzicami (indywidualnych i grupowych) wychowawca zwracać będzie 

uwagę na wychowawczą rolę rodziny w działaniach profilaktycznych szkoły dotyczących 

uzależnień oraz zapobiegających niedostosowaniu społecznemu,  poprzez: 

    - zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą w propagowaniu zdrowego stylu życia 
wśród młodzieży (konsultacje, wywiadówki, spotkania indywidualne z wychowawcą ich 

dzieci), 

   - edukacja mająca na celu rozpoznawanie u dziecka objawów uzależnień- pedagogizacja 

rodziców (uczestnictwo rodziców w spotkaniach ze specjalistami) 

  - uświadomienie, jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni w przypadku negatywnych 
zachowań bądź czynów karalnych oraz wagarów i nieprzestrzegania obowiązku nauki, 

  - wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych 

(kształtowanie i pielęgnowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem).  

   

Zadanie nr 11.   Dokształcenie nauczycieli pod kątem pracy profilaktycznej 

z młodzieżą poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i treningach. 
 

    Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach, spotkaniach metodycznych z zakresu profilaktyki 

i wczesnej interwencji dwa razy w roku oraz  zgodnie ze zgłaszanym przez nauczycieli i 

wychowawców zapotrzebowaniem, adekwatnie do pojawiających się problemów. 

 
Zadanie nr 12.  Kontynuowanie współpracy z lokalnym systemem pomocy ds. 

wychowawczo-profilaktycznych oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  poprzez: 

 określenie przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz  czynników warunkujących 
niepowodzenia: podejmowanie środków zapobiegawczych, 

 pomoc w planowaniu kariery zawodowej uczniów- system doradztwa zawodowego 
(prowadząca psycholog PPP, doradca PPP), 



 określenie ryzyka dysleksji ( diagnozowanie uczniów, terapia, rady pedagogiczne na 
w/w temat), 

 zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia) u dzieci i młodzieży- profilaktyka i 
elementy pomocy terapeutycznej, 

 pomoc psychologiczna- pedagogiczna dla uczniów i ich rodzin( kierowanie uczniów i 
rodziców  na konsultacje w poradni psychologiczno-pedagogicznej)  

 korzystanie z oferty zajęć profilaktycznych, 

 uczestnictwo w szkoleniach organizowanych  przez PPP, 

 organizacja szkoleń  przy współpracy PPP 

 konsultowanie założeń i działań profilaktycznych. 
 

Współpraca z : 

-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławie 

 - Polskim Czerwonym Krzyżem 
-Komendą Powiatową Policji 

-Sądem Rejonowym –Wydział Rodzinny i Nieletnich (kuratorzy sądu), 

-Pełnomocnikiem  Burmistrza ds. uzależnień i współuzależnień                                                                                                      

-Punktem Konsultacyjnym przy Urzędzie Miejskim w Sławie                                                                                               

- innymi placówkami oświatowymi 
 

 

Spodziewane efekty  Szkolnego Programu Profilaktyki  

 

1.  Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

2. Wzrost wiedzy i świadomości uczniów dotyczących różnych aspektów zdrowia. 
3. Wzrost wiedzy i świadomości uczniów dotyczącej uzależnień oraz przeciwdziałania 

im. 

4. Zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniowi. 

5. Uczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia 

ludzi 
6. Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów 

w życiu 

7. Osiągnięcie umiejętności adekwatnego wyrażania uczuć, myśli i przekonań oraz 

szanowania innych 

8. Skuteczniejsze rozpoznawanie niepożądanych zjawisk na ternie szkoły przez 

nauczycieli- wychowawców. 
9. Znajomość wśród nauczycieli procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych 

w szkole. 

 

Podsumowanie 

Szkolny Program Profilaktyki opracowany został na 3 lata, ma charakter otwarty i w czasie 
roku szkolnego może ulec  zmianie (modyfikacji) w zależności od bieżących potrzeb 

i wniosków wynikających z ewaluacji  lub  wprowadzenia nowych działań wynikających ze 

zmian personalnych i organizacyjnych. 

 Podstawową formą ewaluacji programu będą: 

- coroczna diagnoza do której dostosowane zostaną zadania ujęte w planie działań 

profilaktycznych 
- ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

- bieżąca obserwacja i spostrzeżenia dotyczące zachowań uczniów, 

-wywiady i rozmowy z rodzicami , nauczycielami, uczniami, 

- analiza dokumentacji wychowawców klasowych oraz pedagoga szkolnego, 

- obserwacje  lekcji wychowawczych prowadzone przez dyrektora. 
 

Opracował zespół  w składzie: 

Małgorzata Rösler 

Anna Kasperska 

Marcin Rösler 

Magdalena Kaczmarska 
Joanna Swędrak 



 

 

 

 

 

 
 

 

Program zatwierdzono do realizacji  

na podstawie Uchwały Rady Rodziców  

 
z dnia …………………………… 

 

 

 

 

 

 


