
Opracowała: Agnieszka Liberda 
 

 

Szkolny  Program Wychowawczo -

Profilaktyczny 

 

opracowany  

 

dla Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa 

Ewangelickiego w Cieszynie 

na lata 2021/2022 



 

Wstęp 

 

 Program Profilaktyczno – Wychowawczy Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangeliego  w Cieszynie  został 

napisany w oparciu o aktualne przepisy prawa i jest skorelowany z potrzebami uczniów, rodziców, nauczycieli Szkoły, jak 

również z potrzebami środowiska lokalnego. Ma na celu przede wszystkim wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia. 
 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

 Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w/s zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 

 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. 

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

 Ustawa o postępowaniu w/s nieletnich z dnia 26 października  1982 r. 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. 

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

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

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w/s zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach 

 Rozporządzenie MEiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w/s szczegółowych form i działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem 

 Statut Szkoły 

 WO 

 

 

 

 



Opis szkoły i środowiska lokalnego 

 LOTE rozpoczęło działalność 1993 roku jako szkoła niepubliczna prowadzona przez reaktywowane w 1991 roku 

Towarzystwo Ewangelickie. TE jest kontynuatorem tradycji Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej prowadzącego 

działalność edukacyjną na Śląsku Cieszyńskim do II wojny światowej. Zarząd TE odzyskał budynek przy ul. Sienkiewicza 2 oraz 

pozyskał fundusze na remont budynku. Od 1993 LOTE z powodzeniem funkcjonuje w środowisku szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu cieszyńskiego. 

 LOTE jest szkołą kameralną, uczniowie uczą się w mało licznych klasach. Indywidualnie, zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami wybierają zajęcia seminaryjne. 

 Chlubą LOTE jest wysoka pozycja w ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących miesięcznika PERSPEKTYWY 

uzyskiwana na podstawie wyników egzaminów maturalnych i udziale uczniów w olimpiadach przedmiotowych. 

 Możemy poszczycić się także współpracą międzynarodową ze szkołami partnerskimi w Niemczech, na Korsyce, Reunion i w 

RPA oraz wysokimi kompetencjami językowymi naszych uczniów. 

Misja szkoły 

 Celem działania Szkoły jest wszechstronne wykształcenie oraz wychowanie człowieka w oparciu o zasady etyki 

chrześcijańskiej i protestancki etos pracy.  

 Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny oraz fizyczny w warunkach poszanowania ich 

godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie ich talentów i 

zainteresowań. Celem szkoły jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości XXI wieku. Dążymy do tego, aby placówka cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a 

jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.  



Ponadto nasze priorytety to: 

 wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej; 

 kreowanie postaw twórczych i aktywnych, niezbędnych do życia w społeczeństwie podlegającemu ciągłym zmianom;  

 zapewnianie poczucia bezpieczeństwa; 

 proponowanie ciekawej oferty edukacyjnej, stwarzającej każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju na 

miarę jego indywidualnych możliwości ; 

 aktywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

 stosowanie przez nauczycieli takich metod nauczania, które sprzyjają rozwojowi uczniów i realizacji ich planów;  

 kadra szkoły to zespół podnoszący i doskonalący własne kwalifikacji zawodowe; 

 kształtowanie postaw sprzyjających zdrowemu stylowi życia w odniesieniu do siebie i innych; 

 inspirowanie i motywowanie nauczycieli do działań twórczych, kreatywnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

 przygotowanie uczniów do roli świadomych i odpowiedzialnych obywateli; 

 rozwijanie talentów,  

 rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

 unowocześnianie, modernizowanie bazy dydaktycznej. 

 

Wizja szkoły 

         Tworzenie szkoły o wysokim poziomie nauczania, w której ewangelicki etos pracy i pojmowanie obowiązku jest 

czytelne w działaniach, a tolerancja i ekumenizm są kluczową wartością. Kontynuowanie protestanckich tradycji 

oświatowych na Śląsku Cieszyńskim. 



      Równocześnie szkoła dostosowana jest do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowuje młodzież do 

wyzwań, jakie stawia dorosłość. Charakteryzuje się wysokim poziomem nauczania, kształtuje postawy prozdrowotne, 

ekologiczne, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego 

zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. 

Model absolwenta Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie: 

 jest wszechstronnie wykształcony 

 posługuje się swobodnie co najmniej 2 językami obcymi 

 charakteryzuje się samodzielnością w podejmowaniu decyzji 

 wykazuje aktywną postawę niezbędną do życia w zmieniającym się społeczeństwie 

 jest odporny na niepowodzenia 

 zna swoje słabe i mocne strony 

 jest empatyczny, chętny do pomocy 

 posiada uporządkowaną wiedzę i określony system wartości wśród których najistotniejsze są prawda, uczciwość, szacunek, 

tolerancja, przyjaźń i odpowiedzialność 

 jest otwarty na innych oraz na zmiany we współczesnym świecie 

 potrafi współpracować w grupie 

 jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje 

 odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo, jest otwarty na europejskie i światowe 

wartości kultury 

 podejmuje rozważne decyzje, potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości 

 posiada umiejętność twórczego rozwiązywania problemów 

 charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą 

 pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada nawyk stałego uczenia się, rozwija swojej zdolności, pasje i 

zainteresowania 

 jest wytrwały w dążeniu do celu i przygotowany do życia w społeczeństwie 



 kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich pracę 

 działa i funkcjonuje na bazie obowiązujących norm 

 przyjmuje odpowiedzialność za swoją dalszą naukę 

 poprawnie posługuje się językiem polskim 

 rozwiązuje konflikty w sposób negocjacyjny 

 zna i przestrzega swoich praw i innych 

 dba o bezpieczeństwo własne i innych 

 potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych 

 jest kreatywny, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 

 posiada świadomość prozdrowotną i proekologiczną 

 jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy 

 

Zadania nauczyciela Szkoły: 

 odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów 

 prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego 

 dbałość o klasę, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny 

 wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowania 

 obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów 

 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych 

 doskonalenie umiejętności dydaktycznych podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej 

 czynny udział w posiedzeniach RP i realizacji uchwał 

 współpraca z rodzicami – przekazywanie informacji na temat procesu dydaktycznego ucznia 

 zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni 

 przedstawienie dróg ewakuacji  

 poinformowanie uczniów,komu należy zgłaszać sytuacje wypadkowe 

 dokonanie wyboru programu nauczania i podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego 

 traktowanie ucznia podmiotowo z uwzględnieniem jego indywidualnych możliwości i potrzeb 



 

Zadania szczególne wychowawcy klasy: 

 utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych  

 współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych 

 na pierwszym zebraniu zapoznać rodziców z istotnymi fragmentami WO i Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 prowadzić pedagogizację rodziców przy współudziale pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz innych 

specjalistów i zaproszonych gości 

 współpracować z RP  

 kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej 

 otoczyć opieką uczniów z zaburzeniami funkcji psychofizycznych – współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

oraz rodzicami 

 wspomagać rozwój psychofizyczny uczniów oraz prowadzić różnorodne formy oddziaływania w ramach zajęć 

pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, etc) 

 podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne  

 w procesie wychowawczym stosować nowatorskie i aktywizujące metody wychowawcze 

 rzetelnie prowadzić dokumentację wychowawcy klasowego 

 współpracować w szerokim zakresie z środowiskiem lokalnym 

 

Zadania pedagoga szkolnego: 

 

 współpraca z gronem pedagogicznym  oraz z rodzicami 

 rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych i psychofizycznych uczniów 

 udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej 

 inspirowanie i przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym  

 udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności 

wychowawcze 

 koordynowanie pracy zespołu wychowawczego 

 dokumentowanie swojej pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach 

 współpraca z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją – stosownie do potrzeb 



 

Zadania psychologa szkolnego: 

 

 prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów; 

 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania 

rozwoju uczniów; 

 udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form 

pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

 inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

 pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień 

uczniów; 

 wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Kierunki polityki oświatowej wyznaczone na rok szkolny 2021/2022: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie 

oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o 

zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji 

patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane 

wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 



zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w 

procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
 



 

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin wychowawczych w klasach I- III 

 

  

Klasa I 
Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

Przeciwdziałanie skutkom 

COVID 19 

Nabycie umiejętności dostrzegania indywidualnych różnic związanych ze sposobem reagowania na stres. 

Doskonalenie umiejętności wyrażania  własnych uczuć: dawania i przyjmowania informacji zwrotnej (bez obwiniania innych). 

Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny własnych umiejętności życiowych i planowania ich rozwoju. 

Doskonalenie umiejętności planowania, organizowania oraz oceniania własnego uczenia się, planowania przyszłości oraz wyznaczania celów i 

ich realizacji. 

Utrwalanie umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożeń zdrowia fizycznego. Kładzenie nacisku na dbałość o zdrowie poprzez 

aktywność fizyczną.  

Rozwijanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialność za swoje działania i decyzje.  

Profilaktyka antyuzaleznieniowa – konstruktywne radzenie sobie z napięciem emocjonalnym 

Zapoznanie uczniów z zasadami higieny obowiązującymi w szkole w związku z COVID 19. 

Zapoznanie uczniów z siatką instytucji wspierających zdrowie psychiczne w powiecie cieszyńskim. 

Wspieranie uczniów zmagających się ze skutkami przewlekłej izolacji społecznej. 

Analiza sytuacji każdego ucznia  oraz jego rodziny w kwestii zmagania się z kryzysami emocjolanlnymi.  

 

Relacje – kształtowanie postaw 

społecznych 
Integracja zespołu klasowego. 

Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz ich rozumienia. 

Rozwój zaangażowania w różne formy aktywności (koła zainteresowań, wolontariat). 

Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu  wartości w klasie. 

Budowanie w klasie bezpiecznego środowiska, umożliwiającego koncentrację na nauce poprzez działania integracyjne. 

Rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystania różnych form grupowej pracy nad rozwiązaniem problemów (burza mózgów, dyskusja 

grupowa). 

 
Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań 
Wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły (samorząd uczniowski).  

Rozwijanie umiejętności realizacji własnych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość.  

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności. 

Rozwijanie wiedzy na temat różnych kultur i ich wkładu w rozwój cywilizacji. 

Rozwijanie świadomości istnienia potrzeby wspólnego działania na rzecz innych osób. 

 
Bezpieczeństwo – profilaktyka 

zachowań ryzykownych 

(problemowych) 

Rozwijanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym , poznawczym i 

behawioralnym. 

Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról społecznych. 

Kształtowanie postaw zapobiegających wczesnym kontaktom seksualnym i związanych z nimi problemów. 

Utrwalanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania 



cyberprzemocy.   

  

 

Klasa II  
Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

Przeciwdziałanie skutkom 

COVID 19 

Rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce strategii radzenia sobie ze stresem.  

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stratą i traumatycznym doświadczeniem poprzez wykorzystywanie sposobów mających na celu 

odzyskiwanie poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie.  

Doskonalenie umiejętności asertywnego radzenia sobie w relacjach z innymi. 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z objawami depresji u siebie i osób ze swego otoczenia.  

Doskonalenie umiejętności organizowania zajęć oraz prawidłowego zarządzania czasem. 

Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania do aktywności fizycznej i doskonalenia zdrowia własnego oraz innych.  

Rozwijanie zdolności do samorealizacji, samokontroli i panowania nad emocjami.  

Profilaktyka antyuzależnieniowa – mechanizm uzależnienia od środków psychoaktywnych, zagrożenia płynące z eksperymentowania z 

środkami psychoaktywnymi. 

Zapoznanie uczniów z zasadami higieny obowiązującymi w szkole w związku z COVID 19. 

Zapoznanie uczniów z siatką instytucji wspierających zdrowie psychiczne w powiecie cieszyńskim. 

Wspieranie uczniów zmagających się ze skutkami przewlekłej izolacji społecznej. 

Analiza sytuacji każdego ucznia  oraz jego rodziny w kwestii zmagania się z kryzysami emocjonalnymi. 

 

 

Relacje – kształtowanie postaw 

społecznych 

Doskonalenie umiejętności tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron. 

Kształtowanie pozytywnego poczucia własnej wartości, m.in. poprzez rozwój kompetencji uczniów z zakresu wyrażania i przyjmowania 

pochwał, krytyki, etc. 

Zwiększanie umiejętności budowania podmiotowych relacji z innymi, opartych na szacunku, akceptacji i zrozumieniu. 

Rozwijanie umiejętności stosowania różnych form komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego 

stanowiska.  

Granice – kształtowanie świadomości własnych granic , konstruktywne wyznaczenie granic oraz asertywne odmawanie. 

 

Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań 

Rozwijanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych. 

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz odczytywania uczuć i emocji towarzyszących innym oraz umiejętnego reagowania.  

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie. 

Rozwijanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości oraz postaw. 

Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu. 

Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania i logicznego myślenia u uczniów.  

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka 

zachowań ryzykownych 

(problemowych 

 

Rozwijanie aktywnej postawy w obliczu trudnych, życiowych problemów. 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, sekty, choroby) i manipulacji polityczno-

gospodarczych(rasizm, terroryzm, nietolerancja, reklama). 

Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, takich jak radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i 

przewidywanie konsekwencji własnych działań. 



Zastosowanie w praktyce umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów internetu i mediów społecznościowych.  

 

Klasa III 

 
Zdrowie – edukacja zdrowotna.  

Przeciwdziałanie skutkom 

COVID 19 

Rozwijanie zdolności do szukania powiązań między indywidualnym potencjałem a planowaną w przyszłości praca. 

Kształtowanie świadomości własnych ograniczeń i potrzeby ciągłego rozwoju. 

Rozwijanie empatii, wrażliwości na potrzeby innych oraz umiejętności udzielania wsparcia emocjonalnego. 

Doskonalenie umiejętności obniżania napięcia spowodowanego stresem. 

Wykorzystywanie w praktyce wiedzy z zakresu zagrożeń psychofizycznych w okresie adolescencji: zaburzenia odżywiania (anoreksja, 

bulimia), zagrożenia związane z nadużywaniem ogólnodostępnych leków.  

Dążenie do zmiany zachowań zdrowotnych poprzez utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu lub zmianę zachowań ryzykowanych na 

prozdrowotne.  

Profilaktyka antyuzależnieniowa – uzależnienie i współuzależnienie – formy pomocy oraz wsparcia w procesie leczenia.  

Zapoznanie uczniów z zasadami higieny obowiązującymi w szkole w związku z COVID 19. 

Zapoznanie uczniów z siatką instytucji wspierających zdrowie psychiczne w powiecie cieszyńskim 

Wspieranie uczniów zmagających się ze skutkami przewlekłej izolacji społecznej. 

Analiza sytuacji każdego ucznia  oraz jego rodziny w kwestii zmagania się z kryzysami emocjonalnymi.  

 

 

Relacje – kształtowanie postaw 

społecznych 
Doskonalenie umiejętności zmiany postaw i zachowań poprzez stosowanie oraz przyjmowanie asertywnej krytyki. 

Rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów, z zastosowaniem negocjacji i mediacji. 

Doskonalenie umiejętności szukani inspiracji – w celu rozwijania własnej kreatywności. 

Kształtowanie umiejętności spostrzegania stereotypów i uprzedzeń. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, uważności i empatii. 

 
Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań 
Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które wpływają na zachowanie. 

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się, z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.  

Doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań. 

Zwiększenie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami, regułami i zasadami. 

Dostarczenie wiedzy oraz kształcenie umiejętności niezbędnych w rozwiązywaniu problemów, które wynikają z wielokulturowości.  

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka 

zachowań ryzykownych 

(problemowych 

 

Doskonalenie umiejętności organizowania swoich zachowań w określonym czasie i przewidywania ich konsekwencji. 

Doskonalenie umiejętności dostrzegania konsekwencji zachowań wobec innych.  

Stosowanie w praktyce sposobów rekompensowania wyrządzonych krzywd.  

Rozwijanie umiejętności dokonywania zmian w myśleniu, postrzeganiu i rozumieniu świata. 

 

 

 



Ewaluacja  

 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest dokumentem otwartym. Ma w założeniach twórców ulegać zmianom 

wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej 

ewaluacji.  

 

 Przez monitorowanie rozumiemy systematyczną i rozciągniętą w czasie obserwację sposobów realizacji przyjętych w 

Programie celów i zadań wychowawczych. Ewaluacja jest natomiast pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych oraz 

oceną wartości Programu. Pozwoli podjąć decyzję, czy ma być dalej realizowany, a jeżeli tak, czy należy go modyfikować.  

 

Sposoby i środki ewaluacji po przede wszystkim analiza: 

 

 obserwacji klas 

 ankiet i wywiadów kierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły 

 wyniki badań socjometrycznych 

 samooceny pracy wychowawczej 

 hospitacji pracy wychowawczej 

 sprawozdań z pracy wychowawczej prowadzonej w szkole 

 sprawozdań  pracy pedagoga i psychologa szkolnego 

 zapisów w dziennikach lekcyjnych 

 zapisów uwag i pochwał  

 obserwacji zachowania uczniów na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych oraz na przerwach i świetlicach szkolnych 

 rozmów i wywiadów z uczniami, rodzicami, nauczycielami 

 działalności samorządowej uczniów na terenie klasy, szkoły i poza nią 

 trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i naprawczych oraz ich efektów 

 

 Wyniki ewaluacji są jawne i prezentowane są w postaci sprawozdania, z którymi dyrektor szkoły zapoznaje Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców.  


