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I. Podstawa prawna 

 
 Konstytucja RP, art. 48 ust. l, art. 53 ust. 3, art. 72 ust. l (Dz. U. z 1997 r. nr 78, póz. 483                    

z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz. U. z 2004r. Nr 256, pózn. 2572                         

z późniejszymi zmianami; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 977 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2017r. poz. 356); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015, poz. 

1113); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 215, poz. 1249);  

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

(Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763); 

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z dnia 12 listopada 

1982r.); 

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

tytoniowych art. 3; 

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania                               

i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich; 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59  ze zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 

60 ze zm.); 

 Statut Szkoły; 

 Konwencja o Prawach Dziecka. 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny powstał również w oparciu o: 

 analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców; 

 wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli; 

 wyniki ankiet ewaluacyjnych dla rodziców i uczniów. 
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II. Diagnoza sytuacji szkolnej 

 

W wyniku przeprowadzonych obserwacji, badań ankietowych uczniów i ich 

rodziców, licznych rozmów z uczniami, przedstawicielami SU, rodzicami, 

pracownikami szkoły, analizy dokumentacji dokonano przeglądu dotychczasowej 

pracy szkoły oraz wyciągnięto wnioski do dalszej pracy. 

1. Zakres realizowanych przez szkołę działań o charakterze wychowawczo - 

profilaktycznym jest dobrze oceniany przez środowisko. 

2. Działania wychowawczo - profilaktyczne należy szczególnie ukierunkować 

na poprawę poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole: 

 zapobieganie agresji wśród uczniów, 

 wyrabianie dobrych relacji uczeń - nauczyciel - rodzic. 

3. Podejmować działania motywujące uczniów do osiągania lepszych wyników 

w nauce. 

4. Uświadamiać środowisko szkolne odnośnie cyberprzemocy, zagrożeń 

płynących z nieodpowiedniego korzystania z internetu. 

5. Prowadzić pedagogizację rodziców i włączać ich do współpracy ze szkołą              

w realizacji działań wychowawczo - profilaktycznych. 

6. Włączać przedstawicieli SU do konkretnych działań oraz umożliwiać uczniom 

zgłaszanie własnych pomysłów i inicjatyw w celu wyrobienia 

odpowiedzialności za to co się dzieje w środowisku szkolnym. 

 

 

III. Założenia podstawowe Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy 

 

1. Społeczność szkolną Naszej Szkoły stanowią: 

 uczniowie; 

 ich rodzice; 

 pracownicy szkoły: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. 



 

5 

 

2. Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Rokietnicy ma na celu scalić oddziaływania wychowawczo - profilaktyczne 

szkoły i środowiska uczniów. 

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują - atmosferze 

wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.  

Przy planowaniu działań wychowawczo - profilaktycznych szkoła bierze pod 

uwagę tzw. czynniki ryzyka, czyli wszystkie elementy zwiększające 

prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji 

zaburzających prawidłowy rozwój. Należą do nich: 

 środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane 

wzorce zachowań, 

 modelowanie takich zachowań w domu i w szkole, 

 grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne, 

 słabe wyniki w nauce, 

 brak celów życiowych, 

 dostęp do środków i substancji psychoaktywnych, 

 wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych. 

4. Nasza szkoła uznaje, że pierwsze i niezbywalne prawa wychowawcze do swoich 

dzieci mają rodzice, szkoła zaś spełnia funkcję doradczo - wspierająca. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami - wychowują swoją 

osobowością i postawą. 

6. Wychowanie w Naszej Szkole ma charakter integralny, humanistyczny                     

i indywidualny. 

 Integralny - obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, 

duchową i społeczną. 

 Humanistyczny -stawia w centrum osobę ucznia. 

 Indywidualny - tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia 

indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia. 

7. Nasza szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości z poszanowaniem 

innych wyznań uznających powszechnie przyjęte zasady etyczno-moralne. 
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8. W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole rada 

pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców może co 3 lata dokonać 

modyfikacji programu wychowawczo - profilaktycznego i ustalić nowe 

priorytety w pracy. 

9. Na podstawie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły wychowawca 

z udziałem uczniów planuje zadania wychowawcze i profilaktyczne dla klasy      

na dany rok szkolny. Plany są przedstawione rodzicom do zaopiniowania wraz        

z zaproszeniem do włączenia się w realizację zadań. 

 

IV. Cele programu 

 

1. Wszechstronny rozwój  intelektualny,  emocjonalny i  fizyczny wychowanka.  

2. Kształtowanie osobowości młodego człowieka, który potrafi poradzić sobie                      

z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia.  

3. Kształtowanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za własne 

zdrowie.  

4. Ukształtowanie postawy społecznej i obywatelskiej w duchu poszanowania dla 

wartości uniwersalnych i narodowych oraz tradycji lokalnych. 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych 

 

1. Dyrekcja szkoły: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej                  

i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole; 

 organizuje dożywianie uczniów, świadczy pomoc materialną w trudnej sytuacji 

losowej na miarę posiadanych możliwości oraz organizuje pomoc 

psychologiczno - pedagogiczną; 

 współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, Radą 

Pedagogiczną, środowiskiem lokalnym; 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej;  

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego; 
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 ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców. 

 

2. Uczniowie: 

 cechują się kulturą osobistą, zachowują się z godnością, szacunkiem dla 

drugiego człowieka wyrażoną poprzez postawę, słowa, strój, dbałość o estetykę 

pomieszczeń, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach; 

 pozytywnie patrzą na siebie, innych ludzi i otaczający świat; 

 potrafią funkcjonować w środowisku; 

 są wrażliwi i ciekawi świata, rozwijają swoje zainteresowania; 

 umieją współdziałać w grupie; 

 są tolerancyjni i mają szacunek wobec innych ludzi; 

 potrafią odróżnić dobro od zła; 

 mają zdolności do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, postępują 

zgodnie z własnym sumieniem; 

 są odpowiedzialni, obowiązkowi i solidni; 

 cechuje ich miłość i szacunek dla Ojczyzny; 

 mają szacunek do pracy, nauki,  

 cechuje ich uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność, 

bezinteresowność; 

 mają umiejętność mądrego obcowania z przyrodą; 

 są odporni na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych; 

 potrafią radzić sobie z własnymi emocjami, uczuciami, dbać o  zdrowie 

psychiczne; 

 znają właściwe sposoby komunikacji z otoczeniem, znają zasady postępowania 

w sytuacjach konfliktowych; 

 przewidują zagrożenia i niebezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych; 

 rozumieją pojęcie i stosują zasady zdrowego stylu życia; 

 wiedzą o szkodliwości zażywania narkotyków, nadużywania leków, palenia 

papierosów, picia alkoholu, cyberprzemocy; 

 potrafią znaleźć pomoc w przypadku różnych problemów życiowych; 
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 znają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, potrafią 

udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w różnego rodzaju wypadkach. 

 

3. Nauczyciele: 

 integrują zespół uczniowski; 

 wspomagają nauczycieli wychowawców w ich szczególnej roli, jaką jest troska    

o rozwój osobowy ucznia we wszystkich sferach jego osobowości; 

 przygotowują wychowanków do życia w społeczeństwie; 

 rozwijają umiejętności rozwiązywania życiowych problemów; 

 współuczestniczą w tworzeniu zwyczajów i obyczajów klasowych, szkolnych; 

 wspierają rodziców w procesie wychowania uczniów; 

 podnoszą swoją wiedzę i doskonalą kompetencje wychowawcze poprzez udział 

w szkoleniach, warsztatach, samodoskonaleniu. 

 

4. Pracownicy obsługi szkoły: 

 reagują na niewłaściwe zachowanie uczniów;   

 wymagaj ą odpowiedzialnych postaw; 

 dbają o estetyczny wygląd szkoły; 

 tworzą atmosferę rzetelnej pracy. 

 

5. Wychowawcy klas: 

 są zobowiązani do rozpoznania sytuacji uczniów i udzielenia niezbędnych 

informacji uczącym nauczycielom; 

 w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły i diagnozę potrzeb uczniów 

tworzą plan wychowawcy klasy; 

 podejmują systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej 

atmosfery w klasie; 

 mają obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego 

spotkania z obowiązującymi w szkole przepisami i wymogami (Statut, Program 

Wychowawczy, wymagania programowe, plany pracy wychowawczej); 

 uczestniczą we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie 

wychowawczym np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie; 
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 kierują wszystkimi klasowymi wycieczkami; 

 czuwają nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, są w stałym kontakcie                  

z rodzicami i starają się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka; 

 organizują różne formy pomocy dla uczniów; 

 są zobowiązani do zachęcania rodziców uczniów z trudnościami w nauce                 

do korzystania z pomocy specjalistów w poradni pedagogiczno - 

psychologicznej; 

 czuwają nad wynikami pracy swoich wychowanków i reagują w przypadki 

nierealizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów; 

 prowadzą rozwiązywanie danego problemu konkretnego ucznia we współpracy                       

z pedagogiem i psychologiem z poradni; 

 organizują klasowe zebrania rodziców oraz w razie potrzeby prowadzą z nim 

rozmowy indywidualne; 

 prawidłowo i systematycznie prowadzą dokumentację klasową; 

 prowadzą lekcje wychowawcze poświęcone realizacji programów mających na 

celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów; 

 opracowują tematykę  godzin  wychowawczych,  dostosowując ją  do  planu 

działań wychowawczych dla poszczególnych klas. 

 

6. Rodzice: 

 świadomie współpracują ze szkoła zgodnie z jej założeniami wychowawczymi; 

 uczestniczą w zebraniach rodziców, prelekcjach poświęconych zagadnieniom 

wychowawczym i profilaktycznym; 

 utrzymują stały kontakt z wychowawcą klasy w celu lepszego poznania ucznia; 

 dbaj ą o odpowiedni strój i wygląd dziecka; 

 powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i środowisku 

lokalnym; 

 mają prawo do poznania zadań, zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych                     

w danej klasie i szkole. 
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7. Rada Rodziców: 

 reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy szkoły; 

 współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku, 

współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły; 

 pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły; 

 organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów; 

zadań szkoły. 

 

8. Samorząd Uczniowski: 

 uczestniczy w realizacji zadań szkoły, w szczególności w zakresie procesu 

dydaktyczno wychowawczego uczniów; 

 reprezentuje społeczność uczniowską w rozwiązywaniu problemów  

wychowawczych; 

 inspiruje i koordynuje działalność uczniowską; 

 jest animatorem, inspiratorem oraz organizatorem życia kulturalnego  

i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym; 

 dokonuje wyboru opiekuna samorządu w demokratycznych wyborach; 

 rozwija aktywności i umiejętności współdziałania w zespole; 

 przygotowuje do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w życiu 

publicznym. 

 

9. Szkoła jako instytucja: 

 stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole; 

 prowadzi rozpoznanie zagrożeń dla bezpieczeństwa pobytu uczniów w szkole; 

 organizuje zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia sportowe ; 

 realizuje programy profilaktyczne. 

 

10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

Środowisko lokalne odgrywa ważną rolę w rozwoju osobowości ucznia.  Pomocne 

jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu 

wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić 
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uczniów w role społeczne, szkoła współpracuje z następującymi instytucjami                   

i organizacjami. 

 

Lokalne władze: 

 zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości szkolne; 

 zapoznawanie uczniów z pracą urzędów. 

 

Policja: 

 współpraca z Komendą Policji; 

 udział w zajęciach tematycznych prowadzonych przez policję. 

 

Placówki kulturalne i oświatowe: 

 współpraca z lokalnymi mediami; 

 uczestnictwo w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, lekcjach 

bibliotecznych, koncertach; 

 wyjścia do kina; 

 udział w konkursach organizowanych przez te placówki; 

 współpraca z klubami sportowymi. 

 

Placówki oświatowo- opiekuńcze: 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu pomocy uczniom 

z trudnościami dydaktyczno- emocjonalnymi; 

 współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi organizacjami 

charytatywnymi w celu udzielenia pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej. 

 

Odbiorcy programu: 

1. Uczniowie 

2. Nauczyciele  

3. Rodzice 
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VI. Ramowa tematyka działań wychowawczo - profilaktycznych i jej cele 

 

1. Organizacja zespołu klasowego. 

Cele: 

 tworzenie właściwych stosunków koleżeńskich i wyrabianie umiejętności 

znalezienia w zespole; 

 wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych w klasie; 

 współpraca z wychowawcą w planowaniu tematyki godzin wychowawczych 

oraz organizowaniu uroczystości, imprez klasowych i wycieczek; 

 wdrażanie wychowanka do odpowiedzialności za powierzone mu mienie - troska 

o estetyczny wygląd klasy. 

 

2. Wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie 

Cele: 

 integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny; 

 wzmocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną opartych na miłości; 

 przygotowanie uczniów do okresu dojrzewania a następnie do rodzicielstwa; 

 koleżeństwo, przyjaźń, zakochanie; 

 potrzeby członków rodziny; 

 wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego; 

 kultura języka, stroju i zachowania; 

 kształtowanie właściwej postawy wobec ludzi; 

 promowanie właściwych postaw życiowych, rola autorytetów w życiu młodego 

człowieka w kontekście wyboru patrona szkoły; umiejętność rozpoznawania 

swoich mocnych i słabych stron. 

 

3. Wychowanie patriotyczno - obywatelskie. 

Cele: 

 przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa                 

w życiu demokratycznego społeczeństwa; 

 kształtowanie postawy zaangażowania w życiu społecznym; 
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 budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, 

środowiska lokalnego i szkoły; 

 kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt 

narodowych; 

 wdrażanie wychowanka do różnorodnych form działalności społecznej; 

 przygotowywanie apeli i akademii poświęconych świętom narodowym                   

i państwowym; 

 przygotowywanie gazetek tematycznych, udział w konkursach; 

 poznanie historii i tradycji rodzimej miejscowości i regionu; 

 kształtowanie tożsamości narodowej w świetle tożsamości regionalnej; 

 poszerzanie wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły Jana Pawła II . 

 

4. Wychowanie prozdrowotne. 

Cele: 

 stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu                   

i bezpieczeństwu w szkole i poza szkołą; 

 bezpieczne poruszanie się po drogach - umiejętność korzystania z zasad ruchu 

drogowego; 

 promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków higienicznych                

i zdrowotnych; 

 ukazywanie zagrożeń cywilizacyjnych (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, 

cyberprzemoc, lekomania); 

 znaczenie prawidłowej organizacji pracy i czasu wolnego uczniów, aktywny 

wypoczynek; 

 nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym; 

 realizacja programów profilaktycznych. 

 

5. Wychowanie ekologiczne. 

Cele: 

 uświadamianie wychowankom sensu i wagi ochrony środowiska naturalnego 

człowieka; 



 

14 

 

 wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas 

przyrody; 

 rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i estetykę 

otoczenia; 

 wytwarzanie u uczniów nawyku aktywnego uczestnictwa w działaniach na  

rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego 

środowiska naturalnego: udział w akcjach ekologicznych; 

 wykonywanie gazetek tematycznych; 

 udział w imprezach z okazji Dnia Ziemi. 

 

6. Edukacja czytelniczo - medialna. 

Cele: 

 uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji 

i materiałów; 

 nabywanie umiejętności krytycznego i selektywnego korzystania z szerokiej 

oferty medialnej; 

 rozwijanie i utrwalanie zainteresowań uczniów; 

 zdobywanie nawyków czytelniczych; 

 wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

 kształtowanie właściwego stosunku do obowiązku szkolnego; 

 poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych              

i dydaktycznych; 

 rozwijanie potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką; 

 orientacja zawodowa: uczniowie poznają siebie i swoje możliwości; 

 zapoznanie ze specyfiką niektórych zawodów; 

 budzenie zainteresowań związanych z własną przyszłością; 

 analiza własnych predyspozycji. 

 

7. Współpraca z rodzicami. 

Cele: 

 włączanie rodziców do pracy szkoły; 
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 stwarzanie warunków do współpracy rodziców z wychowawcą i szkołą w celu 

kształtowania właściwych postaw i właściwego stosunku do nauki 

 

VII. Metody realizacji programu 

 

 zajęcia dydaktyczne; 

 zajęcia pozalekcyjne w kołach zainteresowań; 

 wycieczki, imprezy klasowe i szkolne; 

 zajęcia i zawody sportowe; 

 realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego; 

 działalność w organizacjach: 

 Kluby Sportowe: TRAMP, ROKITA 

 Młodzieżowy Klub Dobrej Książki 

 Młodzieżowy Klub Abstynenta 

 praca w samorządzie klasowym i szkolnym; 

 przestrzeganie szkolnych regulaminów; 

 zaangażowanie oraz postawy i wzorce osobowe nauczycieli, pracowników 

szkoły, rodziców i uczniów; 

 współpraca z Samorządem Gminy Rokietnica, Ośrodkiem Zdrowia                       

w Rokietnicy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu, 

Komunalną Biblioteką w Rokietnicy, Parafią, PSSE i innymi instytucjami. 

 

VIII. Przewidywane efekty działań wychowawczo - profilaktycznych 

 

1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki 

oraz umiejętności postępowania w konkretnych przypadkach. Stosują różne 

formy pomocy. 

2. Następuje poprawa w zakresie relacji: uczeń – uczeń – nauczyciel – rodzic. 

3. Zmniejsza się agresja i przemoc w szkole i poza nią. 

4. Coraz więcej uczniów radzi sobie ze stresem oraz innymi trudnymi sytuacjami.  

5. Rodzice i ich dzieci korzystają ze wsparcia instytucji profesjonalnych.  

6. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia. 
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7. Poprawia się stan higieny osobistej i poziom nawyków higienicznych. 

8. Następuje poprawa wyników w nauce. 

9. Uczniowie chętnie biorą udział w różnych konkursach i zawodach. 

10. Uczniowie potrafią organizować swój wolny czas. 

11.  Podniesienie poziomu świadomego i umiejętnego korzystania z Internetu, 

programów komputerowych i TV. 

12.  Przestrzegana jest kultura słowa. 

13.  Właściwe zachowanie nauczycieli – wychowawców wpływa na właściwą 

postawę uczniów i dążenie ich do bycia lepszymi, wolnymi od przemocy, agresji 

i nałogów. 

14.  Rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach traktujących o profilaktyce, stosują 

zasady profilaktyki domowej. Przekonują się również o tym, że współdziałanie 

rodziców, uczniów i szkoły w działaniach profilaktycznych jest drogą do 

zapobiegania kryzysowi i patologiom w rodzinie. 

15.  W szkole coraz mniej jest uczniów bez śniadania. 

16.  Atmosfera wytworzona w szkole sprawia, że wszyscy uczniowie czują się tu 

dobrze, a uczniowie klas pierwszych szybko adoptują się w nowym środowisku.  

 

IX. Ewaluacja Programu 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny poddawany będzie ustawicznej ewaluacji        

i weryfikowany wg potrzeb. Ewaluacja wybranych obszarów programu dokonywana 

będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. 

 

Kryteria ewaluacji 

1. Kryterium zgodności: 

 zgodność efektów programu z założonymi celami, 

 zgodność celów programu z potrzebami (adresatów programu, 

środowiska lokalnego itp.) 

 zgodność wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu 

z zaplanowanymi w programie. 
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2. Kryterium efektywności: 

 zmniejszenie ilości zachowań agresywnych uczniów 

 poprawa klimatu szkoły (w zakresie przewidzianym w programie), 

 wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców itp. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

 anonimowe ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli; 

 obserwacja i ocena zachowań (wychowawcy klas); 

 wywiad (dyrekcja, rada rodziców); 

 analiza dokumentów; 

 rozmowy z uczniami; 

 rozmowy z rodzicami.  

 

X. Załączniki 

 

1. Plany pracy wychowawczej poszczególnych klas szkoły. 

2. Działania profilaktyczne na poszczególnych etapach edukacji. 

3. Plan pracy klubów sportowych Rokita i Tramp. 

4. Plan pracy Młodzieżowego Klubu Dobrej Książki. 

5. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego. 

6. Plan pracy biblioteki szkolnej. 

7. Plan pracy Młodzieżowego Klubu Abstynenta. 

8.  Harmonogram uroczystości szkolnych. 

9. Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. 

10.  Wykaz instytucji wspierających szkołę w działaniach wychowawczo -   

profilaktycznych. 

11.  Plan pracy radiowęzła szkolnego. 

12.  Plan pracy programu „Trzymaj formę”. 
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WYKAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

 

1. Ośrodek Zdrowia w Rokietnicy  

tel. (l6) 622-13-29 

 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarosławiu    

tel. (16) 621-41-78 

    (16) 623-07-32 

 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy    

tel. (16) 622-13-22 

 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu   

tel. Centrala (16) 624-24-40, (16) 624-24-41, (16) 624-24-42 

 

5. Komunalna Biblioteka w Rokietnicy 

tel. 512-253-640 

 

6. Parafia rzymskokatolicka w Rokietnicy 

tel. (16) 622-13-96 

 

7. Stowarzyszenie im. św. Brata Alberta, koło w Tapinie 

tel. 602-158-680 

 

8. Policealna Szkoła Medyczna w Przemyślu 

tel. (16) 678-39-55 

 

9. Powiatowa Komenda Policji w Jarosławiu 

tel. (16) 624-03-05 

 

10. Ośrodek Szkolenia Kierowców „WIRAŻ” w Jarosławiu  

tel. (16) 623-14-37 

 

11. Stowarzyszenie Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Bezpieczne  

    Życie” w Jarosławiu 

tel. 606-743-319 

 

12. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu 

tel. (16) 621-40-24 

 

13. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu  

tel. (16) 670-25-02 

 


