
Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego po roku szkolnym 2019/2020 

  

 Ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dokonano na podstawie 

wyników: 

• analizy dokumentacji szkolnej; 

• obserwacji zachowania uczniów na terenie szkoły 

• relacji rodziców dotyczących funkcjonowania dzieci w domu podczas zdalnego 

nauczania  

• wniosków zawartych w protokołach ewaluacji wewnętrznej; 

• analizy potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców -propozycje zebrane od rodziców, 

uczniów i nauczycieli, dotyczące problemów wychowawczych i profilaktycznych      

w szkole i środowisku domowym. 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły zakłada w swoich celach: 

 

1. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka ( cel 

główny). 

2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności 

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. 

3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia 

w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, 

respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. Zapobieganie 

zachowaniom agresywnym. 

4. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury 

i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. 

5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, 

propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

6. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej 

reakcji na te zagrożenia. 

 

W/w cele Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pozostają nadal aktualne 

i wymagają kontynuacji. 

 

 

Program uzupełniony o:  

 

• OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. nr1166.) 



• OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280). 

 

Modyfikacji uległ cel dotyczący kształtowania właściwych nawyków higienicznych 

i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie 

własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do 

zdrowego stylu życia. Wyszczególnione zostało zadanie dotyczące dbałości o zdrowie 

psychiczne, które będzie priorytetem w pracy wychowawczej na rok szkolny 

2020/2021. 

Zadanie: Dbałość o zdrowie psychiczne. 

Sposób realizacji: Uważność na stany emocjonalne uczniów oraz objawy depresji 

i autoagresji u dzieci i młodzieży. Zajęcia dotyczące profilaktyki depresji. Wspieranie 

uczniów i ich rodzin w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych (konsekwencje bycia 

w izolacji, obserwowane skutki pandemii). 

 

Oczekiwane efekty: Uczniowie znają sposoby radzenia sobie z emocjami. Uczniowie i ich 

rodziny wiedzą, gdzie uzyskać pomoc. Znają instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach 

trudnych. 

 

 

 

 

 


