
ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO– PROFILAKTYCZNEGO 

 z dnia 11.09.2019 r sporządzony w związku z przeprowadzoną ewaluacją programu wychowawczo-

profilaktycznego w roku szkolnym 2018-2019 oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 

stycznia 2018r. zmieniającego 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) I.  

W dziale PODSTAWA PRAWNA dodaje się następujące akty prawne:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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) 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2016 – 2020 (Dz. U. poz.1492)  

W dziale: DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE W STOSUNKU 

DO UCZNIÓW  POSZCZEGÓLNYCH KLAS w wymienionych w programie obszarach, celach, formach 

realizacji, adresatach działań oraz odpowiedzialnych wprowadza się następujące zmiany:  

1) W OBSZARZE DZIAŁAŃ – DT.BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA  

dodaje się kolejne podpunkty w brzmieniu:  

 Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia obowiązujących w Sp3 

im.św.S.Kostki w Rybniku /w miarę potrzeb/ nauczyciele, uczniowie/ dyrekcja szkoły, nauczyciele.  

 dodaje się udział w programie - "Rowerowy maj"  

 w klasach I-VIII wprowadzenie zapisu : Organizowanie zajęć dotyczących przyczyn i konsekwencji 

używania środków psychoaktywnych (substancje psychotropowe, środki zastępcze oraz nowe 

substancje psychoaktywne) z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Popularyzowanie wiedzy na 

temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych poprzez  różnego rodzaju 

prelekcje/cały rok/ rodzice i opiekunowie uczniów/ pedagog, psycholog, zaproszeni specjaliści  

3) W OBSZARZE DZIAŁANIA  – PREORIENTACJA, ORIENTACJA ZAWODOWA 

dodaje się kolejny podpunkt w brzmieniu: 

  Spotkania z absolwentami SP nr 3 im. św.S.Kostki/ cały rok/ uczniowie/ doradca zawodowy. 

 4) W OBSZARZE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH DLA RODZICÓW 

dodaje się kolejny podpunkt w brzmieniu :  

 Zapoznanie rodziców z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły, w tym zwrócenie uwagi na 

znaczenie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. 

REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO POWINNA BYD KONTYNUOWANA W 

NIEZMIENIONEJ FORMIE Z UWZGLĘDNIENIEM W/W WYTYCZNYCH ORAZ WNIOSKÓW Z EWALUACJI . 

 

 

 



 

 

 


