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Podstawa prawna: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

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

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

 

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019. 

1. 100-na rocznica odzyskania niepodległości Polski – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

 

 

Wstęp 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w naszej placówce opiera się na koncepcji pracy przyjętej przez Radę Pedagogiczną.  

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest 

współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności 

musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji 

zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których 

uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, 

z uwzględnieniem: 
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 wyników ewaluacji  wewnętrznej, przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2018 r. 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 analizy wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2017/2018, 

 wniosków i analiz ( zespoły zadaniowe,  zespół wychowawczych, sprawozdanie pedagoga i psychologa, świetlica szkolna, sprawozdania 

wychowawców klas i grup wychowawczych), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły ( uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).  

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie 

zachowaniom problemowym i ryzykownym. W swojej pracy kierujemy się myślą Janusza Korczaka - „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, 

kim stać się może”. 

 

 

I. Misja szkoły - „Mówimy dzieciom, że są dobre, że mogą, że potrafią.” 

Ośrodek jest dobrze funkcjonującą placówką lubianą przez wychowanków oraz cenioną przez rodziców i środowisko lokalne.  

Nasze wartości: życzliwość, otwartość, tolerancja, pracowitość, uczciwość, bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie, zrozumienie, sukces. 

 

Główne założenia: 

1. Podstawą wszystkich działań w Ośrodku jest wszechstronny rozwój wychowanków. Wszelkie zmiany przebiegają stopniowo, harmonijnie tak, aby 

w żaden sposób nie naruszać możliwości zaspokojenia najważniejszych potrzeb naszych dzieci. 

2. Rodzice wraz z pracownikami Ośrodka współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu działań na rzecz 

wspomagania rozwoju wychowanków. 

3. Ośrodek wspiera wychowanków w przyjmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój, uczy podejmowania decyzji, promuje wartości edukacyjne 

i wychowawcze. 

4. Ośrodek stwarza wychowankom możliwość kontaktu z rówieśnikami oraz dorosłymi spoza najbliższego otoczenia. Ośrodek przeciwdziała izolacji 

i przejawom wykluczenia wychowanków. 
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II. Sylwetka absolwenta 

Model absolwenta ( w zależności od stopnia niepełnosprawności): 

 

I. poziom: 

1. potrafi na miarę swoich możliwości porozumiewać się z otoczeniem, 

2. obyty w kontaktach z osobami z najbliższego środowiska, 

3. posiada podstawowe umiejętności komunikacyjne, 

4. zainteresowany swoim otoczeniem (zarówno materialnym , jak i społecznym), 

5. komunikatywny ( w dostępnym dla siebie zakresie), 

6. wyposażony w podstawowe umiejętności życiowe, z maksymalnym wykorzystaniem możliwości psychofizycznych, 

7. właściwe organizuje swój wolny czas ( dostępne formy ekspresji, zabawy, itp. ). 

8. ma poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i stabilnego otoczenia. 

 

II. poziom: 

1. nie czuje się izolowany i etykietowany, potrafi  znaleźć się  w najbliższym środowisku społecznym, kulturalnym itp, 

2. zaradny życiowo (wie, gdzie szukać pomocy, kogo się poradzić itp.), 

3. jest wyposażony w podstawowe normy zachowania, 

4. ma poczucie własnej wartości i w optymalny sposób jest przygotowany do życia w społeczeństwie. 

 

III. poziom: 

1. potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów życia codziennego, 

2. potrafi kulturalnie zachować się,  

3. posiada umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, 

4. dokonuje właściwych wyborów i hierarchizacji wartości w różnych sytuacjach życiowych, 

5. identyfikuje się z rodziną, najbliższym otoczeniem i krajem (wartości patriotyczne), 

6. ma szacunek do własnego regionu, ojczyzny i symboli narodowych, 

7. wyposażony w podstawowe umiejętności życiowe: czytanie ze zrozumieniem, liczenie, operowanie pieniędzmi, 

8. przygotowany do wykonywania wyuczonego zawodu (odpowiedzialny i aktywny), 

9. posiada poczucie własnej wartości, 

10. potrafi podejmować rozważne decyzje, 
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11. ma świadomość urealnionej wizji świata, 

12. zna zasady i normy społeczne, 

13. aktywny na rynku pracy i " mobilny życiowo", 

14. zna własne możliwości, predyspozycje i talenty, wykorzystuje je do samorealizacji,  

15. potrafi odróżnić dobro od zła, umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów; 

16. ma poczucie własnej wartości, 

17. potrafi skorzystać z oferty wsparcia i pomocy, 

18. ma świadomość przynależności i współtworzenia grupy społecznej. 

 

III. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu kształtowania osobowości i postaw, wspomaganiu  wychowanka w jego rozwoju 

nastawionym na osiągnięcie pełnej dojrzałości ukierunkowanej na: 

1) zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych, 

2) wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, 

3) zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału,   

4) kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania 

wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

5) zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości 

w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych 

i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 
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5) kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków 

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami 

i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami 

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym 

stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako 

zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendacji. 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne 

potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, osiągnięcia sukcesu i satysfakcji życiowej oraz rozwijania zainteresowań, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu  środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 
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4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez 

uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych, 

 

 

 

 

 

Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, 

alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, biernej i czynnej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować 

pozytywną tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wulgaryzmom. 
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IV. Harmonogram działań 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 

Lp. Problemy wychowawczo-

profilaktyczne 

Formy pracy Przewidywane efekty 

1. Dbałość o higienę uczniów. Profilaktyka zdrowia - utrwalanie 

prawidłowych wzorców zdrowego stylu 

życia. Zajęcia z pielęgniarką szkolną. 

Edukacja dotycząca higieny dłoni, instrukcja  

prawidłowego mycia rąk. Pedagogizacja 

rodziców na temat pedikulozy- „Co Twoje 

dziecko może mieć na głowie”. „Problem 

z głowy” -ogólnopolski  program 

profilaktyki zdrowotnej- pielęgniarka ( 

PARANIT).  Wizyty w przychodni zdrowia. 

Monitoring i wspieranie uczniów 

z problemami higienicznymi. 

Uczniowie są czyści i odpowiednio ubrani.  

Wzrost świadomości zdrowotnej i higienicznej ucznia 

i rodzica. Poprawa stanu dbałości o higienę ciała, włosów 

i ubioru.  

2. Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

i obywatelskich. 

 

Kształtowanie poczucia więzi 

z Polską. 

Zajęcia z  wychowawcą. Spotkania 

z kombatantami. Plener plastyczny 

 „ Niepodległa Złotoryja”. Spotkania 

z piosenką patriotyczną. Nauka i 

doskonalenie znajomości Hymnu 

państwowego – uroczystości szkolne.  

Projekt „Poznaj moją małą Ojczyznę”, 

współpraca SOSzW Żagań i Szklary Górne.  

Wzrost świadomości narodowej i więzi z krajem 

ojczystym.  

Znajomość Hymnu państwowego.  

 

 

 

Znajomość walorów najbliższej okolicy. Wzrost 

świadomości narodowej i więzi z krajem ojczystym.  

3. Agresja i przemoc Profilaktyka wskazująca -   Projekt 

edukacyjny „Bezpiecznie w świecie” - 

spotkania z  KPP, Strażą  Miejską i Strażą 

Pożarną. 

Zmniejszenie ilości konfliktów. 

Uzyskanie wiedzy i umiejętności ratujących zdrowie 

i życie człowieka.   

Rozładowanie napięcia, wyciszenie uczniów 

agresywnych. 
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Zorganizowanie prelekcji połączonej 

z projekcją filmu edukacyjnego 

prowadzonej przez przedstawiciela Straży 

Pożarnej na temat umiejętności zachowania 

się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.  

Zajęcia socjoterapeutyczne z psychologiem 

i pedagogiem. 

Zajęcia relaksacyjne ( wyciszające). Zajęcia 

sportowe. 

Uczniowie zgłaszają problem nękania i przemocy 

Uczniowie  chętnie uczęszczają  na zajęcia sportowe . 

 

4. Palenie papierosów Profilaktyka uzależnień.  Program 

profilaktyczny „ Nie pal przy mnie, 

proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”.  

Kącik w bibliotece szkolnej na temat: 

„Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się 

przed tym bronić?” 

Pedagogizacja uczniów i rodziców. 

Grupa wsparcia dla uczniów uzależnionych 

od nikotyny. 

Zmniejszenie liczby palących uczniów na terenie szkoły 

i poza nią. Mniejsza ilość inicjacji palenia.  

Wzrost świadomości rodziców i uczniów dotyczącej 

szkodliwości palenia. 

 

 

5. Rozbudzanie zainteresowań 

i talentów celem odciągnięcia 

młodzieży od zachowań 

ryzykownych. 

Zorganizowanie rajdów, wycieczek i imprez 

angażujących młodzież w życie szkoły 

i środowiska. 

Ankieta o zainteresowaniach.  

Zajęcia zgodne z zainteresowaniami 

uczniów. Zajęcia sportowe. 

Spotkania z ludźmi z pasją. 

Zajęcia muzyczno-ruchowe.. 

Konkurs wiedzy o AIDS- „Wybierz życie”. 

„Między nami kobietkami’- zajęcia 

edukacyjne o dojrzewaniu dla dziewcząt. 

Wzrost umiejętności organizowania sobie czasu wolnego. 

Wzrost poczucia własnej wartości. 

Rozwijanie zainteresowań i pasji. 

Świadomość własnych predyspozycji i talentów.  

Utrwalanie wiedzy i wzrost świadomości dot.  

ryzykownych zachowań HIV/AIDS. 

Kształtowanie nawyków samokontroli piersi, 

wykonywania badań profilaktycznych u kobiet. 
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6. Zaburzenia emocjonalne 

i psychiczne, zakłócanie 

porządku zajęć. 

Rozmowy wspierające z pedagogiem 

i psychologiem. Grupa wsparcia. 

Zajęcia wyciszająco- relaksujące. Zajęcia 

rewalidacyjne.  

Wyciszenie i niwelacja napięć indywidualnych uczniów. 

Interioryzacja norm i zasad. Zmniejszenie się sytuacji 

trudnych wychowawczo.  

7. Bezpieczny Internet. 

Właściwe korzystanie z tel. 

komórkowych i innych 

mediów elektronicznych, np. 

gier komputerowych. 

Warsztaty - „Bezpieczny w sieci”. 

Lekcje z wychowawcą, rozmowy 

indywidualne. Zajęcia tematyczne, 

lekcje biblioteczne. Ulotki informacyjne, 

gazetki. 

Warsztaty dla rodziców - Ochrona 

prywatności i danych osobowych.  

Uczniowie bezpiecznie korzystają z Internetu, tel. 

komórkowych i innych mediów elektronicznych   

a rodzice ich nadzorują.  

Rodzice i uczniowie znają zagrożenia płynące z sieci, tel. 

komórkowych i innych mediów elektronicznych. Potrafią 

chronić swoje dane osobowe.  

Rodzice dostrzegają symptomy uzależnienia od sieci, tel. 

komórkowych i innych mediów elektronicznych. Potrafią 

chronić swoje i dzieci, dane osobowe.  

8. Substancje psychoaktywne. Spotkania profilaktyczne i zajęcia 

tematyczne. Szkolenie dla n-li i rodziców –

współpraca z Policją w zakresie 

rozpoznawania dopalaczy. Program 

profilaktyczny do spraw uzależnień dla 

uczniów „Od tytoniu, alkoholu, środków 

psychoaktywnych i dopalacze”- 

współpraca z Sanepid. 

Ulotki i prospekty informacyjne, gazetki. 

Rodzice  i uczniowie  mają wiedze na temat wpływu 

substancji psychoaktywnych na organizm. Rodzice 

dostrzegają symptomy zażycia dopalaczy, sposoby ich 

ukrywania.  

9. Profilaktyka zdrowego trybu 

życia i nawyków 

żywieniowych. 

Zajęcia profilaktyczne poświęcone 

nawykom żywieniowym- współpraca 

z Sanepid. Profilaktyka cukrzycowa. 

Program edukacyjny „Trzymaj formę”- 

współpraca z Sanepid. Warsztaty dla 

rodziców.  Program „Lekki tornister”-

profilaktyka chorób układu ruchu.  

Wzrost świadomości wpływu odżywiania i sportu  na 

zdrowie i życie człowieka. Rodzice zwracają uwagę na 

spożywane przez dzieci pokarmy oraz konieczność ruchu. 

Wzrost świadomości rodziców i uczniów dotyczącej 

profilaktyki chorób kręgosłupa. Uczniowie mają lżejsze 

plecaki.   
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Program profilaktyki fluorkowej w kl. I-

VI. Paraolimpiada. Konkurs na najlepszego 

sportowca i usportowioną klasę. 

Kształcenie nawyków dbania o stan uzębienia od 

najmłodszych lat i  higienę jamy ustnej.  

10. Profilaktyka przemocy 

domowej – profilaktyczny 

wymiar „Niebieskiej Karty” . 

Spotkania z Policją – warsztaty, prelekcje, 

materiały informacyjne. 

Lekcje z wychowawcami.  

Rodzice i uczniowie znają procedurę postępowania dot. 

przemocy domowej. 

11. Wulgaryzmy. Zajęcia z wychowawcami propagujące 

kulturę języka.  „Dzień kultury języka” 

Gazetki  i foldery tematyczne.  

Zmniejszająca się liczba uczniów używających 

wulgaryzmów agresji słownych.  

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Lp. Współpraca z rodzicami Formy pracy Przewidywane efekty 

1.  Poznanie oczekiwań 

rodziców.  

 

Współuczestnictwo 

w procesie edukacji 

i wychowania. 

Zebrania ogólnoszkolne. Zebrania  klasowe.  

Rozmowy indywidualne. 

Ankiety ewaluacyjne. Wywiady. 

Pedagogizacja rodziców.  

Opracowanie broszury dla rodziców. 

Prezentacja praktycznych umiejętności 

uczniów z w zawodzie pracownik 

pomocniczy obsługi hotelowej. 

Wzrost frekwencji na zebraniach. 

Wdrożenie oczekiwanych, możliwych do realizacji zadań. 

Poprawa współpracy rodziców z nauczycielami. 

Satysfakcja rodziców z współrealizowania działań szkoły. 

Poznanie umiejętności dzieci. 

2.  Współdziałanie w zakresie 

rozpoznawania możliwości 

rozwojowych uczniów. 

 

Warsztaty profilaktyczne ( rodzic - dziecko). 

Zajęcia otwarte, pokazowe, imprezy 

okolicznościowe-  obserwacja 

funkcjonowania dziecka w zespole. 

Lekcje pokazowe, imprezy okolicznościowe 

połączone z warsztatami i spotkaniami 

integracyjnymi. 

Dzień Autyzmu. 

Wzrost świadomości na temat możliwości 

funkcjonowania dziecka na tle grupy. Wzrost 

kompetencji rodzicielskich. 

Kontynuowanie wybranych elementów terapii rodzic-

dziecko. 

Wzrost  wiedzy i umiejętności wychowawczych 

rodziców. 
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3.   Bieżące monitorowanie 

postępów ucznia oraz kontakt  

rodzic-nauczyciel. 

Diagnoza klas rozpoczynających etap. 

Diagnoza uczniów zdających egzamin 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Diagnoza postępów. 

Wielospecjalistyczna ocena 

funkcjonowania-  zespoły ds. IPET. 

Ocena bieżąca ucznia. 

Dzienniczki informacyjne - wymiana 

spostrzeżeń, uwag, usprawiedliwienia. 

Kontakt drogą mailową i telefoniczną.  

Poprawa efektywności działań i kształcenia. 

Wzrost umiejętności uczniów.  

Wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie 

diagnozowania uczniów. 

Rodzic zna możliwości, poziom, na którym znajduje się 

jego dziecko, dostrzega postępy i sukcesy oraz braki.  

Łatwy i ciągły przepływ informacji ułatwiający wspólne 

bieżące oddziaływania wychowawcze. 

4.  Pedagogizacja rodziców. 

 

Warsztaty podnoszące kompetencje 

rodziców: 

1. „Zasady Korczaka”, 

2. „Nałogom mówię „NIE”, 

3. „Moje dziecko idzie do szkoły”. 

Wzrost świadomości rodziców na temat funkcjonowania 

w środowisku.  

Wzrost świadomości zagrożeń. 

Poznanie sposobów zapobiegania zagrożeniom.  

5.  Wymiana doświadczeń 

między rodzicami. 

Grupy wsparcia dla rodziców. 

Cykliczne warsztaty. 

Spotkania integracyjne z rodzicami 

i uczniami, pikniki rodzinne. 

Spotkanie z rodzicami: 

„Wieczór zmysłów”, 

„Wspólne gotowanie”, 

„Jesienne Inspiracje”. 

Zaakceptowanie niepełnosprawności dziecka. 

Niwelowanie napięć emocjonalnych. 

Rodzice współtworzą program zgodny z ich 

oczekiwaniami. 

Integracja rodziców między sobą oraz z placówką i jej 

pracownikami.  

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 

Lp. Współpraca z instytucjami Formy pracy Przewidywane efekty 

1. Policja, Straż Pożarna, Straż 

Miejska. 

Przeprowadzenie spotkań dotyczących 

niebezpieczeństw i zagrożeń, sposobów ich 

zapobiegania ( sieć, dopalacze, ucieczki, 

sekty). 

Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

Uczeń wie jak się zachować w sytuacji zagrożenia.  

Znajomość numerów alarmowych i procedur korzystania 

z nich.  
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Pomoc doraźna w sytuacjach wymagających 

wsparcia. I pomoc- zajęcia praktyczne. 

Wizyta w centrum monitoringu. 

Wizyta w Straży Pożarnej i Miejskiej. 

Znajomości kompetencji Straży Miejskiej i Policji oraz 

konsekwencji nieprawidłowych zachowań. 

2. MOPS, GOPS, ŚDP. Udział w imprezach integracyjnych. 

Dożywianie uczniów - informowanie 

o dofinansowaniu dzieci. 

Cykliczny Turniej Tenisa Stołowego. 

Integracja ze środowiskiem.  

Wsparcie rodzin uczniów. 

 

5. Biblioteka. Zajęcia biblioteczne. 

Udział w konkursach, wystawy. 

Udział w akcji: „Cała Polska czyta 

dzieciom”. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Wzrost czytelnictwa. 

Rozwój zainteresowań. 

Uczeń zna zasady bezpiecznego poruszania się w sieci. 

Wzrost umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji. Integracja ze społecznością czytelniczą. 

6. ZOKiR, Helios, teatry, 

Galeria Zachęta. Narodowe 

archiwum cyfrowe.  

Udział w imprezach okolicznościowych. 

Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Udział w warsztatach. Cykl zajęć 

poświęconych funkcjonowaniu archiwum. 

 

Integracja ze społecznością lokalną i środowiskiem 

bliższym i dalszym.  

Wzrost zainteresowania życiem kulturalnym w mieście. 

Promocja Ośrodka. Rozwijanie zainteresowań. 

Promowanie sztuki i kultury. 

7. PODN i PPP. Spotkania z pracownikami PODN. 

Prezentowanie wytworów artystycznych 

uczniów. Udział w formach doskonalenia 

zawodowego. 

Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli. 

Promocja ośrodka. 

 

8. Z władzami lokalnymi 

i samorządowymi. 

Zapoznanie uczniów z pracą urzędów- 

wycieczki. 

Zajęcia z wychowawcą. 

Udział w akcjach organizowanych przez 

instytucje lokalne. Targi pracy.  

Nabywanie kompetencji społecznych. 

Znajomość urzędów i spraw, którymi się zajmują- wzrost 

samodzielności uczniów w zakresie planowania 

przyszłości. Zdobywanie wiedzy zawodowej 

i poznawanie rynku pracy.  

Promocja Ośrodka. 

9. Współpraca z innymi 

szkołami, szkoły 

Udział w projektach,  konkursach 

i przeglądach. 

Przegląd Korczakowski. 

Integracja uczniów z różnych placówek i szkół. 

Promocja Ośrodka.  

Rozwijanie zainteresowań. 
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korczakowskie, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze.  

Kształtowanie postaw. 

10. Współpraca z mediami, 

TMZZ , CIT, Centrum 

Aktywności Społecznej 

"Wulkan" przy 

Stowarzyszeniu Nasze Rio. 

Informacje do prasy.  

Zajęcia terenowe, gry uliczne.  

Zajęcia integracyjne. 

 

Promocja Ośrodka. 

Poznanie atrakcji miasta. 

Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

Integracja ze społecznością lokalną. 

Poszerzanie zainteresowań. 

11. Sądy. Wystawianie opinii uczniom.  

Współpraca z kuratorami.  

Poprawa sytuacji życiowej rodzin. 

Zapobieganie demoralizacji. 

Pozytywne zmiany w postawach uczniów. 

14 TPD. Udział w konkursach, zawodach, 

warsztatach, akcjach charytatywnych, 

plenerach plastycznych i wycieczkach. 

Odnoszenie sukcesów na różnych płaszczyznach. 

Wzrost i pogłębienie zainteresowań i pasji uczniów.  

17 Powiatowa Stacja Sanitarno - 

Epidemiologiczna . 

Współorganizowanie programów i  zajęć 

profilaktycznych i konkursów. 

Wykonywanie badań.  

Zmniejszenie ilości uczniów palących, brak nowych  

inicjacji z substancjami psychoaktywnymi, większa 

świadomość wpływu żywienia i sportu na zdrowie. 

Większa dbałość o higiena osobistą. 

Wzrost świadomości zagrożeń epidemiologicznych. 

Aktualne książeczki zdrowia. 

18 Zakłady pracy. Urząd Pracy. 

OHP. 

Współpraca z hotelami, z lokalnymi 

pracodawcami, agroturystyką.  Kształcenie 

umiejętności zawodowych. Targi pracy. 

Poznanie zasad funkcjonowania hoteli. 

Perspektywy zatrudnienia.  

Promocja zawodowa. 

19 Animus Międzynarodowe Mistrzostwa w Płukaniu 

Złota – zajęcia z użyciem tablicy 

interaktywnej. 

Rozbudzanie zainteresowań oraz umacnianie więzi 

z regionem. 
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V. Ewaluacja programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

1. Program Wychowawczo – Profilaktyczny poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany wg potrzeb – ma charakter otwarty.  

2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego przeprowadza zespół wychowawczy (pedagog, psycholog, wicedyrektor 

ds. opieki i wychowania). 

3. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.  

4. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

a) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

b) analizę dokumentacji, 

c) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

d) rozmowy z uczniami i rodzicami, 

e) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radą Rodziców w porozumieniu  z Radę Pedagogiczną w Złotoryi   

w  dniu 24 września 2018 r. 
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Wyniki ankiety dla rodziców: Badanie objęło 23 rodziców, w tym: SP 16 os. – 70 %, branżowa 5os.-  22%, bez odpowiedzi 2os.- 9% 

I. Mocne strony Ośrodka: 

 W opinii ankietowanych rodziców wszyscy bardzo dobrze ocenili: 

a) znajomość Programu Wychowawczo  - Profilaktycznego,  

b) kontakty ze szkołą w sprawach dotyczących ich dzieci,  

c) placówka w wysokim stopniu służy wszechstronnemu rozwojowi uczniów,  

d) placówka bardzo dobrze chroni wychowanków przed zagrożeniami  związanymi z agresją, uzależnieniami, zagrożeniami w sieci, brakiem tolerancji, 

e) dzieci chętnie przychodzą do szkoły  

f) uczniowie lubią swoje najbliższe otoczenie – klasę, 

g) prawa dziecka przestrzegane są na wysokim poziomie, 

h) wychowawcy starają się , aby szkoła była przyjazna i życzliwa uczniom, 

i) organizowane imprezy i uroczystości są ciekawe i na wysokim poziomie.  

 

II. Słabe strony:  

Według ankietowanych problem stanowi: 

 

a) używanie wulgaryzmów i  zagrożenia związane z agresją słowną. 

 

WNIOSKI: 

1. Rodzice wysoko oceniają działalność Ośrodka. Założenia  Programu Wychowawczo – Profilaktycznego są zgodne z oczekiwaniami rodziców/opiekunów 

i przyczyniają się do prawidłowego  funkcjonowania Ośrodka w zakresie wychowania i opieki i działań profilaktycznych. 

 

2. Należy zintensyfikować działania, które wpłyną na zmniejszenie agresji słownej oraz kształcić kulturę języka u wychowanków w celu eliminowania 

wulgaryzmów.  
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ANKIETA EWALUACYJNA DLA  RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego. 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Państwa opinie będą pomocne do opracowania i wdrożenia najlepszych działań w zakresie 

opieki i wychowania w naszym Ośrodku. Ankieta jest anonimowa.  

 

Do której  szkoły uczęszcza Pana(i) dziecko? 

o Szkoła Podstawowa - 70% 

o Gimnazjum 

o Branżowa Szkoła Zawodowa - 22% 

o Inne- brak zaznaczenia - 9% 

 

Proszę ocenić w skali 1–6 , zakreślając odpowiednią cyfrę. 

 

1. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Ośrodka?  

Wysoko - 35% , bardzo dobrze –  56% , dobrze - 9% 
 

Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  

 

2.Jak ocenia Pan(i) kontakty ze szkołą w sprawach dotyczących Państwa dziecka?  

Wysoko  – 83%, bardzo dobrze  - 17% 
 

Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  

 

3. W jakim stopniu  szkoła służy wszechstronnemu rozwojowi Państwa dziecka? 

 Wysoko – 56%, bardzo dobrze - 35% , dobrze - 4,3% 
    

 Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  

 

4. W jakim stopniu szkoła zapobiega zagrożeniom, związanym z  : 

 

 agresją  Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko     wysoko –  39%-, bardzo dobrze - 30%, dobrze – 4,3%, dostatecznie – 4,3%,  

 uzależnieniami  Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko   wysoko – 43%, bardzo dobrze -23%, dobrze - 4,3%, dostatecznie  -4,3%, nisko - 9% 

 zagrożeniami w sieci    Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko wysoko– 43%, bardzo dobrze - 35% , pozostałe odp. - 4,3%  

 wulgaryzmami   Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko   wysoko - 30%, bardzo dobrze - 23%, dobrze - 9%, dobrze - 13%, słabo – 30%!!! 

 brakiem tolerancji  Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  wysoko - 35%, bardzo dobrze – 23%, dobrze - 13% , dostatecznie - 17% 

 złym odżywianiem Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko wysoko - 56%, bardzo dobrze- 23%, dobrze- 13%, słabo- 9% 
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5. Czy Pana(i) dziecko lubi chodzić do Ośrodka? 

 wysoko - 61%, bardzo dobrze- 30%, dobrze – 9% 

Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  

 

6. Czy Pana(i) dziecko lubi swoją klasę? 

 wysoko - 61%, bardzo dobrze- 30%, dobrze  – 9% 
 

Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  

 

7. W jakim stopniu przestrzegane są prawa Pana(i) dziecka w naszym Ośrodku?  

 wysoko - 48%, bardzo dobrze- 30%, dobrze- 13%, dostatecznie- 4,3% 
 

Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  

 

8. Jak bardzo szkoła jest przyjazna i życzliwa  w stosunku do Pana(i) dziecka? 

   wysoko  69%, bardzo dobrze- 30%  
 

Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  

 

9. Jak ocenia Pan(i) starania wychowawcy wobec Pana(i) dziecka? 

 wysoko –  69% , bardzo dobrze – 13%, dobrze - 4,3% 
 

Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  

 

10. Czy Pan(i) dziecko mówi, że lekcje są interesujące i ciekawie prowadzone? 

 wysoko - 65% , bardzo dobrze - 17%, dobrze - 9% , słabo - 4,3 
 

Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  

 

11.  Czy Pan(i) dziecko mówi, że bierze udział w fajnych imprezach, uroczystościach    w Ośrodku? 

wysoko - 96%, dobrze - 4% 
 

Nisko      1    2     3     4     5      6       Wysoko  
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Wyniki ankiety dla uczniów: Badanie objęło 35 uczniów 

1.  Czy zajęcia z wychowawcą są ciekawe? 

Tak  - 94%                          Nie - 6% 

 2. Czy dzięki lekcjom wychowawczym mogłeś rozwiązać swój problem? 

Tak – 80%                           Nie – 14% 

3. Czy czujesz się bezpieczny w Ośrodku? 

Tak - 85%   nie - 12% 

4. Czy znasz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu? 

Tak –77%  nie - 20% 

5. Czy chciałbyś wziąć udział w zajęciach poświęconym zagrożeniom związanym z : 

Agresją     tak -  51%  nie -  49% 

Paleniem papierosów             tak - 34%  nie -  60% 

Dopalaczami     tak - 29%  nie -  66% 

Zagrożeniami w sieci  tak -  40%  nie -  54% 

Wulgaryzmami  tak - 23%   nie - 71% 

Brakiem tolerancji   tak –  43%  nie -  51% 

Złym odżywianiem   tak –  54%  nie - 40% 

 

 6. Czy lubisz swoją klasę?    Tak – 29 – 83%  nie – 6 – 17% 

 7. Czy znasz hymn państwowy?     Tak – 33 – 94%  nie – 2 – 6% 

 8.  Jakimi dodatkowymi zajęciami są uczniowie zainteresowani: 

Sportowe – 71%, Artystyczne – 37%, Teatralne. –  37%, Kulinarne - 49%, Techniczne – 51%, Inne: piłka nożna  – 3% , turystyczne  – 6%,  xbox – 3% 
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ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIÓW 

dotycząca Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego. 

 

WSTAW:      TAK    lub     NIE 

 

1. Czy zajęcia z wychowawcą są dla Ciebie interesujące?   TAK       NIE 

 

2. Czy dzięki lekcjom wychowawczym mogłeś rozwiązać swoje problemy?  TAK           NIE 

 

3.  Czy czujesz się bezpiecznie w Ośrodku?       TAK         NIE 

 

4. Czy znasz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu?      TAK       NIE 

 

5. Czy chciałbyś wziąć udział w zajęciach poświęconym zagrożeniom związanym z:?     

o agresją      TAK       NIE     

  

o paleniem papierosów    TAK       NIE 

 

o dopalaczami      TAK       NIE  

 

o zagrożeniami w sieci     TAK       NIE  

 

o wulgaryzmami     TAK       NIE  

     

o brakiem tolerancji   TAK       NIE 

 

o złym odżywianiem    TAK      NIE 

 

6. Czy lubisz swoją klasę?   TAK       NIE   

7. Czy znasz hymn państwowy?     TAK       NIE 

8. Jakimi  zajęciami dodatkowymi byłbyś zainteresowany?     

Sportowe      TAK        NIE   Artystyczne     TAK        NIE   

Teatralne    TAK         NIE  Kulinarne     TAK        NIE 

Techniczne     TAK         NIE  Inne…………………………………………………… 


