
Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego po roku szkolnym 2020/2021 

  

 Ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dokonano na podstawie 

wyników: 

• analizy dokumentacji szkolnej; 

• obserwacji zachowania uczniów na terenie szkoły oraz podczas nauki zdalnej 

• relacji rodziców dotyczących funkcjonowania dzieci w domu podczas zdalnego 

nauczania  

• analizy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli- informacje 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. 

 

Wytyczne polityki oświatowej państwa 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. 

 

 

W/w cele Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz zadania w nim zawarte, wliczając 

dokonane modyfikacje/aneksy do programu, pozostają aktualne i wymagają kontynuacji. 

 

 

 

 

 

 

 


