
ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną MOW w dniu 14.09.2018 r.

1. W dziale podstawa prawna dodaje się następujące akty prawne:
a) Rozporządzenia MEN z dnia 22 stycznia 2018r zmieniające rozporządzenie w

sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w
celu przeciwdziałania narkomanii (dz. U. poz.214).

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016r w sprawie
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (dz. U. poz.1492).

2. W dziale III pkt.4 programu wychowawczo – profilaktycznego MOW dodaje się do
brzmienia punktu: „Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu
działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej…”,
uzupełnienie: „…poprzez stosowanie strategii przekazu informacji, strategii
alternatyw, strategii edukacji normatywnej, strategii rozwijania umiejętności
wychowawczych oraz strategii kształtowania umiejętności życiowych w celu
eliminowania lub minimalizowania zachowań ryzykownych (problemowych), takich
jak: palenie tytoniu, systematyczne picie alkoholu, upijanie się, używanie narkotyków
i leków psychoaktywnych, przedwczesną inicjację seksualną, zachowania agresywne,
stosowanie przemocy, drobne przestępstwa, czyny chuligańskie wandalizm,
zaniedbywanie obowiązków szkolnych, wagary, ucieczki”.

3. Dalej w dziale III punkt 4 tekst „Działalność profilaktyczna obejmuje:”  zmienia się
na: „Działalność profilaktyczna uwzględniająca środowiskowe, rodzinne i związane z
grupą rówieśniczą czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące – wsparcie w rodzinie,
dobre relacje z dorosłymi, wsparcie rówieśników modelujących prawidłowe
zachowania, konstruktywne wykorzystywanie czasu wolnego, zaangażowanie w
naukę, poszanowanie dla wartości równości, poszanowania innych, uczciwości,
wstrzemięźliwości i odpowiedzialności oraz dobrą samoocenę, samokontrolę i
optymizm, obejmuje:”.

4. Punkt VI Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym
2017/2018 zostaje uzupełniony o cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym
2018/19 z uwzględnieniem priorytetów MEN na rok szkolny 2018/19. W punkcie 3
OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO dodaje się podpunkt d) kształcenie
rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, e) kształcenie
zawodowe oparte na współpracy z pracodawcami, f) rozwój doradztwa zawodowego.
W Punkcie 4 OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO dodaje się punkt d) wdrażanie
postaw patriotycznych poprzez uroczyste obchodzenie 100 rocznicy odzyskania
Niepodległości.


