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SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO -

PROFILAKTYCZNY 
 

 
 

VIII Liceum Ogólnokształcącego  

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 

na rok szkolny 2018/2019 
 

 

Podstawa prawna: 

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

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 

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

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

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

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

 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). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w clu przeciwdziałania narkomanii 

(Dz.U. z dn.25 stycznia 2018r, poz.214). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/19 

 Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. 

 

I. WPROWADZENIE 

Uczniowie naszej szkoły to młodzież wychowująca się w bardzo różnych warunkach materialnych i 

środowiskowych. Od rodzin zapewniających wszystkie potrzeby do borykających się z bezrobociem i ciężką 

sytuacja materialną, z trudem zaspokajających potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Od wielu lat nasze liceum 

wybiera znacząca grupa młodzieży z terenów wiejskich, korzystając z funkcjonującego przy szkole 

internatu. Niezwykle ważne staje się stwarzanie warunków do osiągania dojrzałości, udzielanie pomocy i 

wsparcia  oraz zapewnienie wszystkim udanego startu w dorosłe życie. Nasi uczniowie rozbudzają w sobie 

cele osobiste oraz dążą do rozwoju kariery zawodowej. Pragną, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, 

kontynuować naukę na szczeblu wyższym.  
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Nauczyciele są nie tylko dydaktykami, lecz także instruktorami, opiekunami, autorytetami, doradcami 

i przewodnikami wspierającymi uczniów w wszechstronnym rozwoju. W swojej pracy dydaktyczno-

wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców i ich oczekiwania, wprowadzają uczniów w 

świat wiedzy, wdrażają ich do samodzielności, pomagają w podejmowaniu decyzji, dotyczących kierunku 

dalszej edukacji i kariery zawodowej oraz przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.   

 

Wzajemne oczekiwania uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli pokrywają się w wielu obszarach. 

Wszyscy pragną jak najlepszego przygotowania młodego człowieka do matury i wykształcenia w nim 

kluczowych we współczesnym świecie kompetencji. Dla wszystkich ważne jest tworzenie bezpiecznej 

szkoły i budowanie dobrych relacji w środowisku o stabilnych i jasnych zasadach. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktycznyrealizowany w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. 

Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku opiera się na koncepcji pracy szkoły, przyjętej przez Radę 

Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i Szkolnym Kodeksem Norm, szkolnym zestawem 

programów nauczania i wymaganiami opisanymi w podstawie programowej. Istotą działań wychowawczych 

i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej. Wychowanie rozumiane jest jako 

wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. Proces wychowania w szkole jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania 

z zakresu profilaktyki zachowań problemowych młodzieży,   

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów 

występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej z lat ubiegłych, zwłaszcza ubiegłego roku szkolnego, 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora, 

  doświadczeń z realizacji i ewaluacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

realizowanego w roku szkolnym 2017/2018, 

 sprawozdań, analiz i wniosków z pracy zespołów zadaniowych, Zespołów Przedmiotowych, 

Zespołów Wychowawczych i Samorządu Uczniowskiego, 

  obserwacji, spostrzeżeń, wniosków, rekomendacji nauczycieli, uczniów i rodziców. 

. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  obejmują: 

 zaangażowanie i współodpowiedzialność  wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę 

w realizacji zadań określonych w programie; 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły 

(Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski); 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły: instytucjami, uczelniami wyższymi, 

organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.  

 

II. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY   

Szkoła wykonuje wszystkie zadania statutowe, ale w szczególności zapewnia warunki do bezpiecznego i 

wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez: 

 szeroki program zajęć pozalekcyjnych, 

 uczenie samodzielności i twórczego myślenia, 

 budzenie wrażliwości na historię i problemy regionu, 

 kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji odmienności kulturowej.    

 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Oczekujemy, że absolwent naszej szkoły będzie: 

 realizował zadania dojrzałego intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i duchowo człowieka; 

 odpowiedzialny za własne życie; 
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 zaspokajał potrzebę samorealizacji i rozwijał karierę zawodową; 

 dbał o zdrowie własne i innych ludzi i potrafił tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu; 

 posiadał ukształtowany, dojrzały system wartości, a w życiu codziennym będzie  kierował się  

zasadami etyki i moralności; 

 świadomy przynależności do określonego kręgu kulturowego i narodowego; 

 podejmował działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, narodowego 

i przyrodniczego; 

 tolerancyjny wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań; 

 myślący, twórczy i kreatywny, potrafiący wykorzystywać wiedzę o charakterze naukowym do 

identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz formułowania wniosków; 

 skutecznie porozumiewał się w różnych sytuacjach, zarówno w języku ojczystym, jak i w językach 

obcych; 

 sprawnie funkcjonował w społeczeństwie informacyjnym. 

  

IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

1. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w 

realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla 

ucznia; 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów; 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością; 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji; 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich 

zajęciach; 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

2. Wychowawcy: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie; 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok 

szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów; 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy; 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 

zwyczajami, tradycjami szkoły; 

 prowadzą godziny do dyspozycji wychowawcy według tematyki zgodnej z zadaniami 

wychowawczo-profilaktycznymi szkoły i potrzebami uczniów; 

 rozpoznają potrzeby i trudności uczniów oraz procesy interpersonalne zachodzące w klasie; 

 rozpoznają sytuację rodzinną i materialną uczniów i w razie potrzeby organizują pomoc; 

 integrują  klasę i dbają o utrzymanie w niej dobrej atmosfery pracy; 

 organizują sytuacje wychowawcze, kształtujące tradycje klasowe i szkolne; 

 współpracują z rodzicami; 

 współdziałają z innymi nauczycielami, pedagogami szkolnymi i doradcą zawodowym, uzgadniają 

i koordynują wspólne działania wychowawcze i profilaktyczne; 

 wprowadzają w życie zasady przyjęte w Szkolnym Kodeksie Norm; 

 prowadzą dokumentację szkolną klasy i ucznia; 

 ustalają oceny zachowania zgodnie ze szkolnymi procedurami,; 

 udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
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 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów, a 

w razie potrzeby współpracują z policją, sądem i placówkami wspierającymi rodzinę; 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

3. Pedagodzy szkolni: 

 diagnozują środowisko wychowawcze; 

 zapewniają uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach; 

 współpracują z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej 

opieki; 

 zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów; 

 współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udzielają pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów; 

 współpracują z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną. 

4. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny; 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły; 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę; 

 są inicjatorami wydarzeń szkolnych i ich współorganizatorami; 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole; 

 monitorują frekwencję swoich dzieci, usprawiedliwiając na bieżąco nieobecność, ewentualnie 

współpracując z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w przypadku nieuzasadnionej absencji; 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie; 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów; 

 Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Szkolny Program Wychowawczo 

Profilaktyczny. 

 

5. Samorząd Uczniowski 

Działalność Samorządu opiera się na poniższych zasadach:  

 klasy I-II delegują po 1-2 swoich przedstawicieli do Samorządu, którzy w razie potrzeby angażują do 

pracy uczniów ze swoich klas; 

 klasy II dbają o adaptację klas I; 

 uczniowie klas III sprawują przede wszystkim rolę opiniotwórczą, dzielą się doświadczeniem oraz 

organizują zadania dla ogółu maturzystów; 

 

Samorząd: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem; 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły; 

 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną;  

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów;  

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego; 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji; 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję; 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
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V. TRADYCJE SZKOLNE 

Ważnym elementem realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i 

ceremoniału szkoły. 

 

Lp. Kalendarium działań okolicznościowych i obyczajów szkolnych: termin 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 

2. Kiermasz podręczników 05-07.09.2018 

3. Organizacja dni adaptacyjnych klas I 19.09-10.10.2018 

4. Wywiadówki z rodzicami  18-20.09.2018 

5. Pielgrzymka uczniów wyznania rzymsko-katolickiego z klas maturalnych na Jasną 

Górę 

5-6.10.2018 

6. Dzień Edukacji Narodowej-ślubowanie klas I 10.10.2018 

7. Festiwal Pieśni Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości 09.11.2018 

8.  Próbna matura z przedmiotów 26-29.11.2018 

8. Wywiadówka semestralna 13.12.2018 

9. Życzenia świąteczne 21.12.2018 

10. Bal Studniówkowy klas maturalnych 19.01.2019 

11.  Próbna matura z przedmiotów 27.02-01.03.2019 

11. „Kaziki- dzień talentów” 22.03.2019 

 Rekolekcje  08-09.04.2019 

12. Konkurs Historyczny „Polska Piastowska”- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

o ogólnopolskim zasięgu. 

11-12.04.2019 

13. Dzień Otwarty Szkoły 09.04.2019 

14. Uroczyste pożegnanie absolwentów 26.04.2019 

15. Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2019 

16. Egzaminy maturalne 06-24.05.2019 

17. Zebrania z rodzicami 21.05.2019 

18. VI Regionalne Zawody w Udzielaniu Pierwszej Pomocy 24.05.2019 

19. III Olimpiada Języka Angielskiego  31.05.2019 

20. Powiatowy Konkurs Geograficzny „Kontynenty Świata” 31.05.2019 

21. Dzień Sportu Szkolnego 17.06.2019 

22. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21.06.2019 

 

VI. CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest, uznając godność 

i niepowtarzalność każdego ucznia, wspieranie młodzieży w rozwoju i  kształtowaniu dojrzałości 

emocjonalno- społecznej oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym. 

 

Wyznaczając zadania wychowawcze  szkoła bierze pod uwagę: 

1. działania ukierunkowane na osiągnięcie przez uczniów pełnej dojrzałości w sferze: 

 intelektualnej – ukierunkowanej na rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za własny 

rozwój poznawczy, pobudzanie kreatywności i innowacyjności oraz rozwijanie kompetencji 

cyfrowych, 

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na 

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, przełamywanie 

stereotypów w zakresie powodów sięgania po środki psychoaktywne, zwłaszcza papierosy, 

 psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi psychicznej, ukształtowanie postaw 

sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, zdrowia i dobrej kondycji psychicznej, 

 społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy samodzielności i otwartości w życiu 

społecznym i  dojrzałości w zakresie  norm, 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na  rozwijanie postaw patriotycznych i wrażliwości na historię 

kraju oraz kształtowanie dojrzałego systemu wartości, 

2. potrzeby rozwojowe: bezpieczeństwa, akceptacji, więzi społecznych, aktywności poznawczej; 

3. zadania etapu rozwojowego: 
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 zdobywanie wzrastającej niezależności; 

 podejmowanie różnych ról i eksplorowanie różnych możliwości wyboru; 

 rozwijanie zainteresowań  poznawczych i zawodowych. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań wychowawczych, edukacyjnych i 

informacyjnych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Działania te ukierunkowane 

są na:  

a) wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi 

i zdrowemu życiu, 

b) ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych 

i środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i jego zdrowy styl życia, 

c) inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, 

szkolnych i środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu 

życiu.  

 

VII. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

1. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności  uczniów za własny rozwój poznawczy, pobudzanie 

ich kreatywności i innowacyjności. Rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

2. Kształtowanie u uczniów postawy samodzielności i otwartości w życiu społecznym, wdrażanie do 

przestrzegania norm. 

3. Rozwijanie  dojrzałości emocjonalnej uczniów, kształtowanie środowiska szkolnego sprzyjającego 

dobrej kondycji psychicznej.  

4. Wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia, przeciwdziałanie pojawianiu się 

zachowań ryzykownych, prowadzenie profilaktyki antynikotynowej. 

5. Rozwijanie postaw patriotycznych i dojrzałego systemu wartości. 

 

VIII. TREŚCI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

Obszar rozwoju intelektualnego 

Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności  uczniów za własny rozwój poznawczy, pobudzanie ich 

kreatywności i innowacyjności. Rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

 

1. Organizowanie zajęć rozwijających samodzielność w rozwoju poznawczym, kreatywność i 

innowacyjność, w tym we współpracy z uczelniami i instytucjami i organizacjami lokalnymi. 
2. Rozwijanie  motywacji uczniów i ich odpowiedzialności za uczenie się, podnoszenie efektywności kształcenia. 

3. Udzielanie  uczniom pomocy w rozwoju poznawczym. 

4. Wspieranie uczniów w samodzielnym podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych 

5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z 

zasobów dostępnych w Internecie. 

 

Obszar rozwoju społecznego 

Kształtowanie u uczniów postawy samodzielności i otwartości w życiu społecznym, wdrażanie do 

przestrzegania norm. 

 

1. Tworzenie  spójnego środowiska szkolnego. 

2. Pielęgnowanie tradycji szkolnych, tworzenie warunków do samodzielnych i kreatywnych 

 postaw młodzieży i ich zaangażowania w życie klasy i szkoły. 

3. Stwarzanie okazji do pomagania innym, wzmacnianie wrażliwości społecznej. 

4. Przygotowanie uczniów do dorosłości i pełnienia ról społecznych 
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Obszar rozwoju psychicznego 

Rozwijanie dojrzałości emocjonalnej uczniów, kształtowanie środowiska szkolnego  sprzyjającego dobrej 

kondycji psychicznej.  

 

1. Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego. Wzmacnianie pozytywnych relacji, 

profilaktyka przemocy rówieśniczej. 

2. Prowadzenie edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, wzmacnianie umiejętności psychologicznych 

uczniów. 

3. Udzielanie pomocy uczniom i rodzicom. 

 

Obszar rozwoju fizycznego 

Wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia, przeciwdziałanie pojawianiu się 

zachowań ryzykownych. 

 

1. Organizowanie przedsięwzięć działań edukacyjnych sprzyjających zdrowiu i promujących aktywny 

styl życia. 

2. Profilaktyka palenia papierosów i e-papierosów. 

3. Profilaktyka picia alkoholu i spożywania innych substancji  psychoaktywnych. 

4. Przeciwdziałanie innym zrachowaniom ryzykownym. 

Obszar rozwoju duchowego 

Kształtowanie  postaw patriotycznych i rozwijanie dojrzałego systemu wartości.  

 

1. Organizowanie działań budzących wrażliwość na historię kraju. 

2. Realizowanie działań kształtujących postawę tolerancji wobec odmienności kulturowej, uwrażliwianie 

na równość szans. 

3. Realizowanie działań budzących postawy ekologiczne i współodpowiedzialność za stan środowiska. 

 

IX. EWALUACJA I MONITOROWANIE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

 

1. Zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, Samorząd Uczniowski, pedagodzy szkolni, doradca 

zawodowy, lider WDN, sporządzają sprawozdania z realizacji zadań Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego po I i II okresie każdego roku. 

2. Zespół Wychowania i Profilaktyki (ZWiP) analizuje sprawozdania oraz zbiera informacje przez cały 

rok szkolny, stosując różne metody i narzędzia badawcze (dane zespołu ds. ewaluacji, obserwacje, 

dane z wywiadów i rozmów, zestawienia po I i po II okresie, wyniki badań socjometrycznych 

w klasach, dane z ankiet i wnioski z ewaluacji realizowanych programów). 

3. ZWiP sporządza diagnozę na podstawie wyżej wymienionych danych i przedstawia ją Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców na początku września każdego roku wraz z wnioskami do pracy 

szkoły (kontynuacja, zmiany, propozycje nowych działań). 

4. Rada Rodziców  we wrześniu każdego roku uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny do realizacji w danym roku szkolnym. 

 


