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Motto:  PER ASPERA AD ASTRA   
 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 
ZESPOŁU SZKÓŁ URSZULA ŃSKICH  

WE WROCŁAWIU 
 

I WSTĘP 
§ 1 ZAŁOŻENIA PRAWNE 

 
1. Program wychowawczy został opracowany zgodnie z założeniami statutowymi wynikającymi z wewnętrznego 

prawa Zespołu Szkół Urszulańskich, które jest spójne z przepisami wyższego rzędu. (art. 4, pkt. 24, art. 26 oraz 
art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) 

2. „Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół 
Katolicki oraz na zasadach doktryny chrześcijańskiej (Kanon 803 § 2 KPK).” (Statut Publicznego Gimnazjum 
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, § 3, p. 3) oraz (Statut Publicznego Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, § 
3, p. 3) 

3. „Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz do odpowiedzialności za dobro 
wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.” (Statut Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, § 
7, p. 2) oraz (Statut Publicznego Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, § 7, p. 2) 

4. „Środowisko wychowawcze szkoły tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, młodzież i rodzice (prawni 
opiekunowie).” (Statut Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, § 11, p. 2) oraz (Statut 
Publicznego Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, § 11, p. 2) 

 
§ 2 NASZE WARTOŚCI 

 
1. Program wychowawczy Zespołu Szkół Urszulańskich opiera się na wskazaniach Św. Anieli Merici, która 

wskazuje na Miłość jako podstawę wszelkiego działania - miłość Boga i człowieka” (I. Naglik OSU) 
2. Hasło „Serviam” oznacza służbę i wyraża istotę wychowania urszulańskiego. Jest to znak współpracy z Bożą 

łaską i zaangażowanego życia chrześcijańskiego. Wyraża się poprzez:  
a) służbę Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, rodzinie i środowisku, w którym się żyje,  
b) czynne wyznawanie wiary,  
c) rozwijanie postawy dyspozycyjności i służby,  
d) uformowanie ludzi prawych, wierzących i zaangażowanych w życie Kościoła i życie społeczne. 

 
§ 3 WIZJA SZKOŁY  

 
Szkoła realizuje wartości katolickie i działa na zasadzie wspólnoty, w której wszyscy (uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, pracownicy szkoły) czują się w równym stopniu odpowiedzialni za jej kształt i funkcjonowanie. 
Głównym celem szkoły jest, według myśli św. Anieli Merici, troska o kształtowanie i wspieranie każdego ucznia 
we wszechstronnym i jak najpełniejszym rozwoju osobowości z uwzględnieniem jego indywidualnych 
zainteresowań  
i predyspozycji, tak by wychować go na człowieka zaangażowanego, twórczego, odpowiedzialnego, świadomego 
swojego miejsca w rodzinie, w Kościele, w środowisku lokalnym, w Ojczyźnie i w świecie. 

 
§ 4 MISJA SZKOŁY  

 
1. Misja wyznacza kierunek działania szkoły i wyraża się w następujących założeniach:  

a) szkoła jest katolicka, oparta o chrześcijański system wartości,  

b) praca ucznia i nauczyciela odbywa się w duchu Ewangelii i w oparciu o zasady wychowawcze proponowane 
przez św. Anielę Merici, zgodnie z zasadami SERVIAM i podejmowania różnych działań w duchu 
odpowiedzialności społecznej i ekologicznej w rodzinie, w pracy i we własnym środowisku, 

c) proces wychowawczy w szkole opiera się na osobowej relacji nauczyciela i ucznia oraz na świadectwie życia 
dawanym wychowankom przez nauczycieli – wychowawców, 

d) wzorem osobowym jest Jezus Chrystus,  

e) szkoła kształtuje wychowanka w rozumnej wierze,  
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f) szkoła rozpoznaje na bieżąco znaki czasu (idzie z postępem cywilizacji przy zachowaniu wartości 
chrześcijańskich),  

g) posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która nieustannie się dokształca i doskonali, a jej 
nauczyciele są świadkami wiary,  

h) szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów,  

i) szkoła stwarza uczniom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju,  

j) pomaga każdemu uczniowi rozwijać talenty i zdolności, 

k) stwarza bezpieczne warunki pobytu ucznia na terenie szkoły, a także w trakcie zajęć organizowanych poza 
szkołą, 

l) organizuje pomoc wychowankom potrzebującym i ich rodzinom,  

m) kształtuje u wychowanków zachowania i postawy sprzyjające zdrowiu, 

n) dba o podnoszenie jakości pracy we wszystkich obszarach,  

o) dba o współpracę wszystkich podmiotów szkoły,  
p) oferuje wysoki poziom kształcenia i wychowania, skoncentrowanego na osobie, aby rozwijać indywidualne 

możliwości, 
q) szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, szkołami katolickimi, strukturami Kościoła Katolickiego. 

 
II WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA  

§ 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 
1. Program wychowawczo - profilaktyczny realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 
2. Treści i działania profilaktyczne szkoła dostosowuje do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowuje w oparciu  

o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej i kieruje je do uczniów, nauczycieli  
i rodziców. 

3. Program wychowawczo - profilaktyczny zakłada realizację profilaktyki uniwersalnej skierowanej do wszystkich,  
zarówno do młodzieży uczącej się w naszej szkole, będącej podmiotem wszelkich działań wychowawczych  
i profilaktycznych szkoły, jak również do rodziców współpracujących ze szkołą dla dobra swoich dzieci  
i wychowawców realizujących powyższy program. 

4. W sytuacji wskazania poprzez diagnozę grup ryzyka (młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, 
narkotykowym lub innym, a także pochodzącej ze środowisk zagrożonych tymi problemami) szkoła organizuje 
działania profilaktyczne dla tych osób. 

5. Treści wychowawcze zakładają, że wychowanie powinno być we wszystkich swoich aspektach przemyślane  
i celowe, dlatego należy nadać  mu charakter integralny.  

6. Podstawowe zagadnienia wychowawcze i profilaktyczne opierają się na różnych etapach szkolno - 
wychowawczych na trzech podstawowych obszarach: 
a) Klasy gimnazjalne – Ja! (Kim jestem? Moja wartość i moje zasoby.), 
b) Klasa I LO – Ja i moja mała wspólnota! (rodzina, klasa, moje relacje), 
c) Klasa II LO – Ja i teraźniejszość! (szkoła, wspólnota, Kościół), 
d) Klasa III LO – Ja i przyszłość! (Ojczyzna, praca, służba, odpowiedzialność). 

7. Ideał do którego powinni być formowani wychowankowie szkół urszulańskich zwięźle ujęty jest w symbolice 
odznaki Serviam. 

8. Sylwetka absolwenta 
a) kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 
b) zna swoje mocne strony i umiejętności, potrafi przezwyciężyć słabe strony, 
c) szanuje siebie i innych, 
d) jest odpowiedzialny, 
e) jest tolerancyjny, 
f) jest ambitny, 
g) jest kreatywny, 
h) jest odważny, 
i) jest samodzielny, 
j) jest kulturalny, 
k) jest chętny do niesienia pomocy, potrafi służyć, 
l) jest odporny na niepowodzenia, 
m) prawidłowo funkcjonuje w zespole. 
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9. Szkoła dba o rozwój każdego ucznia i stara się chronić go przed podejmowaniem zachowań ryzykownych 
poprzez:  
a) promowanie rodziny: 
- silna więź uczniów z rodzicami, 
- wzajemny szacunek, 
- wspierający, opiekuńczy i konsekwentni rodzice, 
- silne normy i moralność rodziny, 
- wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych, będących w trudnej sytuacji, 
b) promowanie wiedzy i nauki jako wartości mającej realny wpływ na jakość dorosłego życia:  
- silna więź ze szkołą, 
- pozytywna identyfikacja,  
- przyjazny klimat w szkole, negacja przemocy i niesprawiedliwości, 
- pozytywnie aktywna grupa rówieśnicza, 
- wzajemna pomoc, 
- możliwość wzrostu, odnoszenia sukcesów, satysfakcji, podnoszenia samooceny i poznawania swojej wartości, 
c) promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła: 
- regularne praktyki religijne, 
- przyjmowanie Sakramentów Świętych, 
- służba innym, miłosierdzie, 
d) promowanie poszanowania prawa,  
e) naukę przestrzegania norm,  
f) naukę umiejętności kierowania się w życiu wartościami uniwersalnymi i nauką Kościoła Katolickiego,  
g) promowanie korzystania z doświadczeń autorytetów. 

5. Szkoła uczy samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych oraz wrażliwości na dobro i piękno.  
6. Szkoła przygotowuje do odważnego podejmowania decyzji w dorosłym życiu, chętnego dzielenia się swoimi 

talentami, osiągnięciami i możliwościami z innymi, gotowości służenia oraz radosnego angażowania się w 
niesienie pomocy innym. 

7. Szkoła wspomaga ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 
stylowi życia. 

8. Szkoła w sposób zdecydowany i przemyślany stara się ograniczać i likwidować wszelkie czynniki ryzyka, które 
zaburzają prawidłowy rozwój. 

9. Stosując profilaktykę szkoła inicjuje i wzmacnia czynniki chroniące, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 
ucznia i jego zdrowemu życiu. 

10. Treści i działania profilaktyczne szkoła dostosowuje do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowuje w oparciu  
o diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej i kieruje je do uczniów, nauczycieli  
i rodziców. 

 
§ 2 TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTEZE WYCHOWAWCZYM  

 
1. Działania o charakterze wychowawczym obejmują wszystkie sfery życia uczniów: religijną, moralną, fizyczną, 

emocjonalną, społeczną, intelektualną, patriotyczną i estetyczną. 
2. Wychowanie religijne realizuje się poprzez: 

a) kształtowanie relacji z Bogiem, wychowanie do życia modlitwy, liturgii i życia sakramentalnego (Eucharystia, 
sakrament pojednania), 

b) poznawanie zasad wiary poprzez uczestnictwo w katechezach,  
c) wprowadzanie szacunku dla wartości duchowych,  
d) kierowanie się w życiu wartościami płynącymi z Ewangelii,  
e) kształtowanie chrześcijańskiej wizji świata i człowieka, 
f) wychowanie do zaangażowania się w życie wspólnoty Kościoła,  
g) wychowanie do ekumenizmu, 
h) pomoc innym. 

3. Wychowanie moralne realizuje się poprzez: 
a) wychowanie sumienia (rachunek sumienia, sakrament pojednania),  
b) wychowanie do uczciwości i prawdy poprzez autentyzm działań, otwartość, ufność, 
c) kształtowanie postawy twórczej, myślenia refleksyjnego (kształtowanie umiejętności oceny własnych 

zachowań), zdolności do szczerego kontaktu z drugim człowiekiem, 
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d) rozwijanie postawy głębokiego szacunku wobec każdego człowieka i akceptacji różnych światopoglądów, 
narodowości, wyznań i religii, 

e) ukazywanie wzorców osobowych świętych i błogosławionych,  
f) poszanowanie życia,  
g) uczenie myślenia wartościującego, 
h) wychowywanie do odpowiedzialności. 

4. Wychowanie fizyczne realizuje się poprzez: 
a) troskę o zdrowie, rozwój fizyczny i poznanie zasad funkcjonowania własnego organizmu (badania kontrolne, 

pogadanki szczególnie na godzinie wychowawczej, troska o uczniów chorych, dobre poinformowanie grona 
pedagogicznego o schorzeniach i wadach oraz formach pomocy),  

b) dbałość o higienę i bezpieczeństwo (na wszystkich zajęciach),  
c) profilaktykę prozdrowotną, 
d) wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia,  
e) kształtowanie szlachetnego, zdrowego współzawodnictwa poprzez działalność szkolnego koła sportowego, 

uczestnictwo w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych,  
f) organizowanie uczniom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez wycieczki, dni sportu, 

zajęcia na basenie, obozy narciarskie i kajakarskie,  
g) profilaktykę uzależnień,  
h) nabywanie umiejętności planowania nauki i odpoczynku,  
i) umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów. 

5. Wychowanie emocjonalne do pełnego korzystania ze swoich naturalnych możliwości psychicznych realizuje się 
poprzez: 
a) umiejętność rozpoznawania stanów własnej sfery emocjonalnej i panowania nad nimi, 
b) kształtowanie wrażliwości uczuciowej, umiejętność empatii oraz akceptacji drugiej osoby,  
c) umacnianie wiary we własne siły i wytrwałość w dążeniu do celów, 
d) kształtowanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej, 
e) ukazywanie autorytetów, 
f) wspieranie więzi z rodziną. 

6. Wychowanie społeczne realizuje się poprzez: 
a) kształtowanie właściwej hierarchii wartości, 
b) stanowczą reakcję na przemoc, wulgarność, nieodpowiedzialność,  
c) kształtowanie postawy krytycznej analizy rzeczywistości poprzez dyskusje, 
d) kształtowanie umiejętności logicznych wypowiedzi,   
e) ukazywanie potęgi ludzkiego rozumu, ale także jego ograniczeń, 
f) szukanie i wskazywanie autorytetów,  
g) przygotowanie do aktywnej działalności społecznej we wspólnotach lokalnych,  
h) aktywizowanie uczniów do pracy w środowisku oraz kształtowanie umiejętności pełnienia przypisanych ról 

społecznych poprzez działalność uczniów w grupach charytatywnych, pomoc koleżeńską i inne. 
i) kształtowanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi oraz współpraca w grupie przy okazji organizowania 

imprez klasowych i szkolnych oraz na zajęciach szkolnych,  
j) reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym,  
k) budowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej,  
l) mobilizowanie do realizacji postawionych sobie celów w nauce, jak również w pracach typu organizacyjnego 

lub w działalności samorządowej, 
m) ukazywanie wartości przyjaźni,  
n) przygotowanie do życia w rodzinie,  
o) rozwijanie poczucia solidarności, uwrażliwienie na pomoc potrzebującym, 

7. Wychowanie do rozwoju intelektualnego i poznawczego realizuje się poprzez: 
a) kształtowanie w uczniach pracowitości, rzetelności, wytrwałości i aktywności poprzez uwzględnianie w ocenie 

nakładu pracy, punktualności jej wykonania i prezentacji,  
b) kształtowanie i rozwijanie umiejętności intelektualnych na wszystkich zajęciach, 
c) kształtowanie umiejętności dobrego gospodarowania czasem, 
d) pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórcze wykorzystanie (konkursy  

i imprezy szkolne, angażowanie w życie szkoły, wolontariat),  
e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ćwiczenie pamięci, umiejętności koncentracji oraz zdolności 

kojarzenia. 
8. Wychowanie estetyczno-kulturowe realizuje się poprzez: 
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a) rozwijanie zdolności  dostrzegania i przeżywania piękna poprzez kontakt ze sztuką, naturą, różnymi formami 
działalności artystycznej, działalność artystyczna, udział w konkursach literackich itp., 

b) rozwijanie twórczej ekspresji poprzez przygotowanie uroczystości szkolnych,  
c) wyrobienie umiejętności sądu i oceny poprzez dyskusje, rozwiązywanie sytuacji problemowych. 

9. Wychowanie patriotyczne realizuje się poprzez: 
a) budowanie szacunku dla tradycji i narodowego dziedzictwa na wszystkich zajęciach edukacyjnych i poprzez 

przygotowywanie obchodów świąt narodowych,  
b) kształtowanie postaw patriotycznych (według zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna), 
c) kształtowanie szacunku dla przeszłości narodu poprzez znajomość historii i kultury polskiej,  
d) wskazywanie i zwalczanie wad narodowych, 
e) uwrażliwianie na piękno i bogactwo ojczystej mowy i ziemi,  
f) kształtowanie własnej wartości jako Polaka w kontekście Unii Europejskiej,  
g) poznawanie specyfiki własnego regionu poprzez np. spotkania z ciekawymi ludźmi,  
h) promowanie odpowiedzialności obywatelskiej 

 
§ 3 TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM  

 
1. Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę odnoszą się do ogólnych problemów społecznych 

dotyczących ludzi młodych m.in.:  
a) zagrożenie uzależnieniem od narkotyków, papierosów, alkoholu, dopalaczy itp., 
b) zagrożenie uzależnieniem od gier komputerowych, Internetu,  
c) cyberprzemoc, 
d) przemoc  w szkole i rodzinie, 
e) bezpieczeństwo, 
f) nieumiejętność spędzania wolnego czasu,  
g) podejmowanie zachowań ryzykownych, 
h) brak autorytetów. 

2. Podstawą działań jest profilaktyka pierwszo i drugorzędowa oparta na wyprzedzaniu działań niepożądanych  
u młodzieży poprzez:  
a) pokazywanie alternatywy dla eksperymentowania z używkami,   
b) przygotowanie młodych ludzi na różne niebezpieczne sytuacje związane m.in. z inicjacją narkotykową, 
c) wykształcenie postawy ostrożności i ograniczonego zaufania do ludzi proponujących nowe doświadczenia, 
d) ukazanie zagrożeń i przekazanie umiejętności ich rozpoznawania, 
e) wyposażenie młodych ludzi w umiejętność dokonywania właściwych wyborów w sytuacjach ryzykownych. 

3. Wychowanie w zakresie umiejętności psychospołecznych w kontekście profilaktyki zachowań niebezpiecznych 
szkoła realizuje poprzez: 
a) integrację uczniów w zespołach klasowych oraz uczniów dołączających do klas w trakcie procesu 

edukacyjnego, 
b) umacnianie poczucia własnej wartości, właściwej samooceny i wiary w siebie, w swoją indywidualność  

i niepowtarzalność, 
c) kształtowanie umiejętności zdrowej komunikacji międzyludzkiej, 
d) uświadamianie zagrożeń wynikających z sięgania po środki uzależniające, 
e) uświadamianie praw i zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, 
f) kształtowanie umiejętności i postaw asertywnych, 
g) kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka, zwierząt i przyrody, 
h) przekazywanie wiedzy, propagowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i negatywnymi 

emocjami, promocja zdrowia w okresie dojrzewania, 
i) rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań i pasji uczniów, zmniejszających prawdopodobieństwo 

poszukiwania „wrażeń” w używkach, wzmacniających poczucie własnej wartości, sprzyjających budowaniu 
relacji z innymi uczniami o podobnych zainteresowaniach, 

j) kształtowanie postawy dialogu, tolerancji, otwartości i poszanowania praw każdego człowieka, 
k) przygotowanie do życia w rodzinie. 

4. Podstawowe działania profilaktyczne szkoły: 
a) diagnoza potrzeb oraz rozpoznanie zagrożeń i problemowych zachowań uczniów z uwzględnieniem specyfiki 

funkcjonowania szkoły wynikającej z przyjętej koncepcji, jej potrzeb i specyfiki lokalnego środowiska,  
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b) analiza skuteczności pracy szkoły w obszarach wychowania i profilaktyki pozwalająca zidentyfikować metody  
oraz działania wychowawcze i profilaktyczne, które przyniosły oczekiwane rezultaty, oraz rozpoznać te, które 
nie przyniosły zamierzonych efektów, 

c) sporządzenie sylwetki absolwenta ukierunkowujące działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły na 
osiągnięcie założonych celów, 

d) stała współpraca z rodzicami oraz z innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, opiekuńczą  
i wychowawczą działalność szkoły, 

e) wolontariat jako wsparcie działań profilaktycznych i wychowawczych oraz istotny element kształtowania  
u uczniów postaw prospołecznych, 

f) opracowanie działań profilaktycznych dotyczących problemów takich jak: agresja, uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych, Internetu oraz promujących zdrowy styl życia, 

g) opracowanie procedur postępowania między innymi z uczniem wagarującym, stosującym przemoc i agresję, 
będącym pod wpływem środków odurzających, sprawcą czynu karalnego, 

h) działania wspierające rozwiązywanie problemów związanych z eksperymentowaniem z substancjami 
psychoaktywnymi, niepowodzeniami w nauce, przemocą, zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, 

i) otoczenie opieką i alternatywnymi oddziaływaniami wychowawczymi uczniów zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym poprzez angażowanie ich w działalność pozytywną, 

j) prowadzenie działań profilaktycznych kształtujących postawy, wartości i umiejętności prozdrowotne,  
k) organizowanie konsultacji, wykładów i warsztatów dla rodziców podnoszących umiejętności wychowawcze 

w stosunku do swoich dzieci oraz umiejętności wychowawcze dla nauczycieli, 
l) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów mających niepowodzenia szkolne, sprawiających problemy 

wychowawcze, przejawiających cechy zaniedbania emocjonalnego, fizycznego, edukacyjnego, 
m) współpraca szkoły z instytucjami w zakresie profilaktyki, takimi jak policja, straż miejska, poradnie 

specjalistyczne, ośrodki szkoleniowe, 
n) prowadzenie warsztatów zwiększających umiejętności i kompetencje społeczne uczniów, nauczycieli  

i rodziców, 
o) określenie oczekiwanych efektów działań profilaktycznych. 

 
§ 4 ANALIZA I EWALUACJA DZIAŁAN WYCHOWAWCZYCH I POF ILAKTYCZNYCH  

 
1. Analiza obszarów i sytuacji wymagających szczególnej uwagi i pracy wychowawczej oraz działań 

profilaktycznych jest dokonywana poprzez: 
a) analizę dokumentacji (wyniki klasyfikacji i promocji, analiza frekwencji, ocena efektywności udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, wyniki sprawdzianów i egzaminów),  
b) ankiety, 
c) wywiady,  
d) rozmowy, 
e) obserwacje, 
f) współpracę wychowawców i nauczycieli, 
g) współpracę z rodzicami i opiekunami, 
h) dbanie o relacje uczeń – nauczyciel oraz uczeń – uczeń. 

2. Opracowanie działań naprawczych jako wyniku analizy. 
a) określenie metod i działań wychowawczych i profilaktycznych, 
b) określenie oczekiwanych efektów, 
c) monitorowanie działań, 
d) dyskusja nad efektywnością podejmowanych działań, 
e) przygotowanie harmonogramu działań z określeniem czasu ich realizacji i mierzalności efektów. 

3. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego na podstawie analizy wynikającej z bieżącej obserwacji  
z uwzględnieniem analizy osiągnięć absolwentów szkoły w kontekście realizacji programu w trakcie procesu 
edukacyjnego. 
a) posiedzenie zespołu, 
b) sformułowanie wniosków, 
c) przygotowanie dokumentu. 

 
 
 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny został zatwier dzony na konferencji Rady Pedagogicznej 
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w dniu 10 listopada 2017r. uchwał ą nr 4/2017/2018 


