
                                                                                           Załącznik do
                                                       Zarządzenia nr  65/2017 

Z dnia 07.12.2017r
                                                                                          Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

                                                                im. Bolesława Prusa
                                                         w Mysłowicach

                                          

PROCEDURA

 TWORZENIA

 PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA

W MYSŁOWICACH

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  lutego  2017r.  w  sprawie

podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej

kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów  

z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym,

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły



specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

(Dz. U. z 2017r. poz.356). 

2. Art. 26 i art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,

poz. 59 z póz. zm.).

§ 1

1. Procedura reguluje zasady opracowywania  programu wychowawczo – profilaktycznego

szkoły.

2. Celem procedury jest ujednolicenie i ustalenie zasad oraz trybu tworzenia i modyfikacji

programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

§ 2

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez program wychowawczo profilaktyczny

szkoły, który wraz ze szkolnym zestawem programów nauczania tworzą spójną całość.

2.  Program  wychowawczo  -  profilaktyczny  opisuje  treści  i  działania  skierowane  do  całej

społeczności szkolnej.

§ 3

1. Podstawą do opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego jest:

1) przeprowadzenie diagnozy czyli rozpoznanie środowiska szkolnego w dwóch obszarach:

a) w obszarze potrzeb,

b) w obszarze zasobów;

2) przyjęcie wspólnej koncepcji wychowania i systemu wartości ważnych dla społeczności

szkolnej;

3)  dokonanie  analizy efektywności dotychczasowych  działań  wychowawczych  i

profilaktycznych w szkole.

2.  Opracowując  program  wychowawczo  –  profilaktyczny  należy  uwzględnić  następujące

etapy: 

1)  ustalić  obszary  pracy  i  dokonać  wyboru  priorytetów  oraz  określić  cele  strategiczne  i

szczegółowe;

2) sformułować zadania i zaplanować konkretne działania;

3) zaplanować ewaluację programu wychowawczo-profilaktycznego.

3.  Program  wychowawczo  –  profilaktyczny  opracowują  nauczyciele  we  współpracy  z

rodzicami.

4. Program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje się na dany rok szkolny. 

§ 4
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1. Program wychowawczo – profilaktyczny uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą

pedagogiczną. 

2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska

porozumienia  z  radą  pedagogiczną  w  sprawie  programu  wychowawczo-profilaktycznego

szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór

pedagogiczny. 

3. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez

radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

§ 5

1.Przyjęty  do  realizacji  programy  wychowawczo-profilaktyczny  stanowi  ukierunkowanie

pracy szkoły we wszystkich formach jej działalności.

2.Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje: 

1)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;

2)  treści  i  działania  o charakterze  profilaktycznym  dostosowane do potrzeb  rozwojowych

uczniów, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 6

1. Program wychowawczo – profilaktyczny może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się

rzeczywistością szkolną, zatem nieodzowne jest przeprowadzanie analizy jego skuteczności

poprzez monitoring i ewaluację:

1)  monitoring  polega  na  systematycznym  sprawdzaniu  zgodności  działań  z  postawionymi

celami;

2) ewaluacja polega na dokonywaniu pogłębionej  analizy i interpretacji  zebranych danych

wraz z oceną efektów i stopnia realizacji wobec założonych celów.
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