
ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/23 

opracowany na podstawie ewaluacji  wewnętrznej „Diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących” 

 

Na podstawie Raportu z ewaluacji wewnętrznej „Diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących” opracowanego we wrześniu 
2022r. cele szczegółowe programu wychowawczo- profilaktycznego powinny w bieżącym roku szkolnym koncentrować się wokół: 

1. Działań ukierunkowanych na podniesienie motywacji do nauki i rozwijania zainteresowań. 

2. Działań na rzecz pielęgnowania dobrostanu psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania aktywności ruchowej. 

3. Działań profilaktycznych z zakresu uzależnień (w szczególności od nadmiernego używania telefonu, „przesiadywania” w Internecie, 
grania w gry komputerowe, problemów z odżywianiem). 
 

 

Zadania wychowawczo – profilaktyczne i formy realizacji 

 

 

Obszar 
 

 

Zadania do realizacji 
 

 

 

1. Podniesienie motywacji do nauki i 
rozwijania zainteresowań. 

 

 

 

 

● Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się realizowane w ramach godzin 

wychowawczych i spotkań ze specjalistami.  

● Rozwijanie świadomości uczniów co do wartości nauki i wiedzy poprzez 

rozwijanie czytelnictwa, udziały w konkursach, itp.  

● Propagowanie ćwiczeń na uważność i zdolność koncentracji uwagi na zadaniu. 



● Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie Śląskiej w 

zakresie podnoszenia motywacji uczniów do nauki. 

● Poszerzenie kompetencji nauczycieli w obszarze rozwijania umiejętności uczenia 

się uczniów. 

 

 

 

2. Pielęgnowanie dobrostanu 
psychicznego ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwijania aktywności 
ruchowej 

 

 

● Propagowanie wiedzy na tematy zdrowia psychicznego w ramach godzin 

wychowawczych. 

● Rozwijanie umiejętności odpoczynku poprzez relaksację. 

● Przeprowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem. 

● Poszerzenie znajomości zasad Savoir-vivre celem budowania kultury 

wewnątrzszkolnej opartej na życzliwości. 

● Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu; 

● Propagowanie uprawiania sportów; 

● Zachęcanie do udziału w turniejach i konkursach sportowych. 

● Realizacja innowacji pedagogicznej obejmującej aktywność ruchową. 

● Współpraca z pielęgniarką szkolną  oraz dietetykiem w zakresie zdrowego 

odżywiania się uczniów. Zaangażowanie SU. 

 

 

 

 



3. Profilaktyka uzależnień 

 

● Dostarczanie wiedzy na temat uzależnień. 

● Zorganizowanie warsztatów psychoedukacyjnych poświęconych tematyce 

uzależnień. 

● Wykonanie gazetek na korytarzu szkolnym lub w poszczególnych klasach na 

temat uzależnień. 

● Realizacja programów profilaktycznych we współpracy z SANEPID. 

● Współpraca z terapeutą uzależnień. 

 

 
 


