
 

Uchwała nr 1/2/2021/2022 

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu 

z dnia 30 sierpnia 2021 roku 

w sprawie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2, art.82 ust. 2  ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1.  Wprowadza się  następujące zmiany do Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły  Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, które 

stanowi załącznik nr 1  do uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr  1/2/2021/2022 

Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2021 

 

 

W Programie Wychowawczo – Profilaktycznym została zmieniona podstawa prawna.  

 

1. Pkt 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2019 

r., w spawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 

2019 r., poz. 852) zamienił się na pkt 4 w brzmieniu Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 

z dnia 29 lipca 2005. ze zm (Dz. U. z 2020 r., poz.2050). 

2. Punkt 4 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 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 ze zm.) zmienił numer 

na pkt 5  

3.  Pkt 5 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r., w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii zmienia 

się na pkt 7 w brzmieniu Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. 1449 z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

4. Punkt 9 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 zmienił swoja nazwę na Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 30 marca 2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 

2025. 
 

 

W dziale 1 Diagnoza potrzeb środowiska szkolnego  

W zdaniu: Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany na podstawie 

dokonanej analizy sytuacji w szkole przy użyciu narzędzi takich jak obserwacja i wykreśla się 

słowo wywiad  zastępuje się go przeprowadzenie badania ankietowego z uczniami, rodzicami 

oraz dodaje słowo wywiad z nauczycielami. Dodaje się zapis: Uczniowie brali również udział 

w badaniu ankietowym przeprowadzanym wśród szkół podstawowych w Gminie Wieleń  przez 

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat występujących zagrożeń 

w tym substancji psychoaktywnych. 

 

Zdanie: Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych 

działań wynikających z założeń Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły 



oraz poznanie zdania społeczności szkolnej na temat edukacji zdalnej rozszerza się o zapis: 

zwłaszcza wynikających z niej problemów. 

 
 

W punkcie 2. Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji ustalono następujące wnioski: 

 

1. Według uczniów – skreśla się zapisy w podpunkcie od 3 do 4: 

3)Uczniowie chętnie spędzają czas wolny bez komputera. Lubią czytać książki, grać w gry, 

spędzać czas z rodziną, spotykać się z przyjaciółmi oraz spędzać czas na świeżym powietrzu 

lub uprawiać sporty. 

4)Zauważyć można  wzrost liczby uczniów, którzy spożywali alkohol i palili papierosy, 

wzrost liczy uzależniony od wieku uczniów. 

 

Zastępuje się je nowymi: 

3) Uczniowie klas I-III chętnie pracowali podczas edukacji zdalnej, czasami mieli problemy  

z obsługą sprzętu. 

4) Uczniowie klas I-III nie mili problemów z powrotem do nauki stacjonarnej. 

 

W tym samym punkcie dodaje się podpunkty od numeru 5 do 9 w brzmieniu: 

5) Uczniowie klas VI-VIII w większości samodzielnie pracowali podczas edukacji zdalnej 

6) Najwięcej czasu zajmowało uczniom wykonywanie i przesyłanie zadań. 

7) Powrót do szkoły nie był trudny dla uczniów klas IV-VIII. 

8) Uczniom klas VIII trudno wskazać różnice w edukacji zdalnej i stacjonarnej, które mogły 

mieć wpływ na przygotowanie do egzaminu Ósmoklasisty. 

9) Uczniowie posiadają niezbędną wiedzę o środkach uzależniających, mają wsparcie 

rodziców oraz nauczycieli. 

 

2. Według rodziców – w podpunkcie 4 dodaje się zdanie Rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi 

na temat wpływu środków psychoaktywnych na życie i zdrowie. 

Dodaje się podpunkty od numeru 6 do 8 w brzmieniu :  

6) Rodzice uczniów zapewnili sprzęt komputerowy podczas edukacji zdalnej. 

7)  Rodzice dzieci młodszych poświęci najwięcej czasu na pomoc dzieciom. 

8) Rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat powrotu do szkoły. 

 

Skreśla się podpunkt 9  

9) Bardzo mało osób potwierdza potrzebę organizacji dla rodziców zajęć dotyczących 

profilaktyki i wychowania. 

 

3. Według nauczycieli dodaje się podpunkt 5 w brzmieniu Nauczyciele zauważają potrzebę 

rozmów z uczniami na temat cyberprzestępczości, kultury w sieci oraz dbania i higienę 

pracy przy komputerze zwłaszcza w momencie ograniczenia pracy szkoły przez pandemię 

Covid – 19 

 

W Dziale 7.  Formy i metody realizacji programu zmienia się podpunkt 4 w brzmieniu  

4) W ramach szkoleń, warsztatów, konferencji dla rodziców – raz w roku szkolnym 

wychowawca obowiązkowo zorganizuje/przeprowadzi szkolenie dla rodziców na temat 

rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców na W ramach szkoleń, warsztatów, 

konferencji dla rodziców – raz w roku szkolnym wychowawca obowiązkowo 

zorganizuje/przeprowadzi szkolenie dla rodziców na temat wychowawczej roli rodziny. 

 



W tym samym punkcie dodaje się podpunkt 5 w brzmieniu, a pozostałe podpunkty zmieniają 

numerację na kolejne 

5) W ramach szkoleń, warsztatów, konferencji dla rodziców – raz w roku szkolnym 

wychowawca obowiązkowo zorganizuje/przeprowadzi szkolenie dla rodziców na temat 

zagrożeń i cyberprzestępczości. 

 

W podpunkcie 

6) Podnoszenie kompetencji nauczycieli, uczniów, rodziców w zakresie profilaktyki zachowań 

ryzykownych o specjalistyczną wiedzę z zakresu substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych poprzez udostępnienie materiałów 

naukowych w formie elektronicznej wykreśla się zapis  w tym opublikowane między innymi 

przez krajowe biuro ds. Przeciwdziałania narkomanii na stronie internetowej szkoły. 
 

 

W Dziale VIII Zadania do realizacji w obszarach:  

2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych Klasy IV-VIII podpunkt j) rozszerza się o zapis        

Pełnienie prawidłowych ról w rodzinie. 

 

1) Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) w klasach IV-VIII 

podpunkt h) Zastosowanie w praktyce umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów 

Internetu i mediów społecznościowych – uświadomienie uczniom zagrożeń oraz 

konsekwencji wynikających z niewłaściwego korzystania z technologii komputerowej w 

czasie pracy zdalnej (nagrywania, wyśmiewania, przeszkadzania w toku lekcji), rozszerza 

się o zapis uzmysławianie jak ważna jest kultura w sieci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


