
IV. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE  W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
 

 

1. DIAGNOZA ZASOBÓW I POTRZEB SZKOŁY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI 
 

 Aby ustalić zakres i kierunek działań profilaktycznych, przeprowadzono 

diagnozę potrzeb środowiska szkolnego (uczniów, rodziców i nauczycieli).  

W tym celu wykorzystano szereg źródeł informacji : 

a) analiza dokumentów szkoły 

- protokoły rady pedagogicznej, które dostarczają wiedzy na  temat 

aktualnych problemów dydaktyczno-wychowawczych 

- wyniki klasyfikacji po I półroczu i końcoworocznej oraz wyniki matur 

- wyniki ewaluacji wewnętrznej 

- dokumentacja wychowawców klas oraz dokumentacja pedagoga szkolnego, 

która  dostarcza wiedzy o specyficznych trudnościach dydaktycznych 

uczniów, problemach wychowawczych, o uczniach pochodzących z rodzin 

dysfunkcyjnych, pozostających pod opieką specjalistyczną 

- dokumentacja zespołu ds. pomocy psychologiczno -pedagogicznej 

 

b)  informacje z rozmów indywidualnych 

- informacje od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły, 

dotyczące funkcjonowania uczniów, a wynikające z ich obserwacji 

- informacje od uczniów i rodziców o problemach w środowisku rodzinnym i 

szkolnym 

 

c)  analiza wyników badań ankietowych 

- ankiety dla uczniów pozwalające rozpoznać zachowania ryzykowne oraz 

określić stopień ich nasilenia  

- ankiety dla wychowawców nt. uczniów ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz zachowań ryzykownych występujących w danej klasie, 

także nt. tematyki lekcji wychowawczych 

- ankieta dla nauczycieli nt. zagadnień związanych z profilaktyką, które 

powinny znaleźć się w Szkolnym Programie Profilaktyki  



- ankieta dla rodziców nt. oczekiwań w zakresie działań profilaktycznych 

szkoły. 

WNIOSKI Z ZASTOSOWANYCH METOD DIAGNOSTYCZNYCH 
 

Ad.a) Z informacji zawartych w dokumentach szkoły wynika, że w 

środowisku szkoły występuje zarówno wiele czynników chroniących jak i 

czynników ryzyka.  

 Do atutów, które w działaniach profilaktycznych pełnią jednocześnie rolę 

czynników chroniących zaliczono : 

 dobrą opinię o szkole w środowisku 

 dobry poziom nauczania 

 wysoki stopień promocji uczniów  

 szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oraz imprez o charakterze kulturalnym i 

sportowym 

 udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

 wszechstronne zainteresowanie ze strony nauczycieli uczniem, jego domem 

w celu podjęcia właściwych działań profilaktycznych 

 wspieranie uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym 

 przestrzeganie przez nauczycieli zasad ładu i porządku na lekcjach 

 wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole 

 wysoka akceptacja uczniów grupie rówieśniczej 

 bardzo dobrze wyposażona baza multimedialna. 

 

Słabe strony pracy szkoły, pełniące jednocześnie rolę czynników ryzyka to: 

 słaba indywidualizacja nauczania na zajęciach przedmiotowych 

 brak umiejętności uczniów w planowaniu i organizowaniu sobie nauki w 

domu 

 niska samoocena uczniów wobec swoich możliwości dydaktycznych 

 niskie osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na 

szczeblu pozaszkolnym 

 niewystarczająca ilość zajęć wyrównawczych  

 brak wystarczającej opieki lekarskiej 

 zaniedbane boisko szkolne. 



 
Ad.b) Problemy z jakimi w indywidualnych rozmowach zgłaszają się 

uczniowie, rodzice czy nauczyciele to najczęściej : 

 brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niepowodzenia szkolnego 

 nieumiejętność rozwiązywania konfliktów 

 konflikty w środowisku rodzinnym uczniów 

 uleganie presji rówieśników 

 brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, napięciami emocjonalnymi 

 nieznajomość skutecznych metod uczenia się 

 przejawy agresji w postaci poniżania, wulgaryzmów itp. 

 lekceważenie obowiązków szkolnych 

 dobór niewłaściwych, z punktu widzenia dorosłych, grup rówieśniczych. 

 
Ad.c) Wyniki badań ankietowych, pozwoliły na określenie następujących 

obszarów problemowych : 

 brak umiejętności radzenia sobie  z problemami emocjonalnymi 

 przejawianie zachowań agresywnych i przemocy na terenie szkoły i poza nią 

 brak odpowiedniej motywacji do nauki 

 nieumiejętność przeciwstawiania się presji rówieśników 

 problemy wynikające z zażywania środków uzależniających przez młodzież. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ZAKRES I KIERUNKI REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W XVI 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 

Na podstawie wyników diagnozy wstępnej opracowano następujące wnioski 

dotyczące szkolnej profilaktyki : 

 

 szkolny program profilaktyki w głównej mierze powinien realizować 

założenia profilaktyki pierwszorzędowej, czyli docierać do wszystkich 

uczniów, rodziców i nauczycieli, powinien wzmacniać czynniki chroniące 

poprzez promocję zdrowia, rozwój zainteresowań, atrakcyjne propozycje 

spędzania czasu wolnego, imprezy szkolne i klasowe, tematykę lekcji 

wychowawczych, spotkania ze specjalistami; 

 

 należy też realizować założenia profilaktyki drugorzędowej tj.  

-   objąć opieką uczniów przejawiających znamiona agresji, uzależnień, 

uczniów z trudnościami dydaktycznymi, dzieci z rodzin problemowych i 

patologicznych 

 - prowadzić indywidualne rozmowy, współpracować z instytucjami 

wspierającymi działania szkoły takimi jak: świetlice środowiskowe, 

poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, Policja, a szczególnie Komisariat Policji Szczecin - Śródmieście, 

Sąd Rodzinny i Nieletnich, Straż Miejska 

- realizować zajęcia w ramach programów profilaktycznych np. "Spójrz 

inaczej" czy "Elementarz 7-kroków"; 

 

  należy podjąć współpracę  ze specjalistycznymi ośrodkami na wypadek 

pojawienia się problemów z zakresu profilaktyki trzeciorzędowej. 

 



3. PRIORYTETY W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W XVI LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
 

Działalność profilaktyczna ma na celu stworzenia zdrowej atmosfery wokół 

ucznia poprzez : 

 ochronę młodego człowieka przed negatywnymi wpływami 

środowiska 

 rozwijanie w nim potencjałów chroniących go przed zagrożeniami. 

 
Na podstawie analizy czynników ryzyka i czynników chroniących 

typowych dla środowiska XVI Liceum Ogólnokształcącego, wyników badań 

oraz analizy dokumentacji szkoły, ustalono następujące priorytety działań 

profilaktycznych : 

 
A. Podejmowanie działań na rzecz propagowania zdrowego i 

bezpiecznego stylu życia w tym rozszerzenie działań na rzecz 

profilaktyki uzależnień, 

B. Podjęcie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do nauki 

i systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne, 

C. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami 

emocjonalnymi typowymi dla okresu adolescencji i wczesnego 

okresu młodzieńczego (profilaktyka zdrowia psychicznego), 

D. Ograniczanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole i w 

środowisku rodzinnym. 

 

 

 

 

 



4. CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI 
 

 Cel główny : 

Ochrona ucznia przed zakłóceniami rozwoju czyli przed podejmowaniem 

zachowań hamujących lub niszczących rozwój oraz kształtowanie u młodzieży 

umiejętności dokonywania wyborów optymalnych sposobów właściwego 

postępowania. 

 

Główne założenia : 

 wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów, efektywności 

uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności rozwiązywania 

konfliktów i problemów oraz prawidłowej komunikacji społecznej 

 stworzenia warunków pobytu ucznia w szkole, zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami i 

demoralizacją. 

 
 
Cele szczegółowe programu: 
 
dla uczniów: 

  rozwijanie podstawowych umiejętności porozumiewania się w 

środowisku rodzinnym i rówieśniczym 

 rozwijanie postaw asertywnych w kontaktach z rówieśnikami 

 dostarczanie informacji na temat zagrożeń, wskazanie możliwości 

unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi 

 propagowanie zdrowego stylu życia i ukazywanie odpowiedzialności za 

własne zdrowie (w tym ukazywanie szkodliwości dla człowieka środków 

uzależniających), propagowanie zdrowego odżywiania i uprawiania 

sportu 



 zapobieganie agresji i przemocy 

 przezwyciężanie lęku, stresu, pokonywanie apatii, radzenie sobie w 

sytuacjach trudnych, pokonywanie izolacji 

 budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, dostrzeganie mocnych 

stron, kształtowania pozytywnych emocji 

 stworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery szkoły 

 

dla nauczycieli : 

 wzrost wiedzy na temat zjawisk związanych z profilaktyką 

 zdobycie umiejętności diagnozowania problemów we własnej klasie 

 zdobycie umiejętności budowania klasowych programów 

profilaktycznych 

 przygotowanie do reagowania i pomagania młodzieży w sytuacjach 

kryzysowych (współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

rodzicami, znajomość przepisów prawnych) 

 

dla rodziców : 

 uwrażliwienie na problemy wieku dojrzewania ze wskazaniem na 

problemy ze środkami uzależniającymi, z przemocą z brakiem 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, z izolacją rówieśniczą 

 poszerzanie wiedzy poprzez udział w spotkaniach ze specjalistami w 

dziedzinie niedostosowania społecznego 

 uświadomienie ogromnej roli domu w kształtowaniu postaw młodzieży 

 pokazywanie sposobów włączania się rodziców w pracę wychowawczo-
profilaktyczną szkoły. 

 
 
 



5. SPOSÓB   REALIZACJI   WYZNACZONYCH PRIORYTETÓW   I   CELÓW 
 

Program w zakresie profilaktyki  zachowań problemowych dla uczniów 
 
 

A. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROPAGOWANIA ZDROWEGO I 
BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA W TYM ROZSZERZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ 

PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

 
CELE ZADANIA 

PROFILAKTYCZNE 
FORMY 

REALIZACJI 
Przeciwdziałanie 
uzależnieniom wśród 
uczniów 

uświadomienie konsekwencji kontaktów ze 
środkami uzależniającymi 

- uczenie sztuki odmawiania 

- promocja zdrowego stylu życia 

- stałe udzielanie wsparcia dydaktyczno-
wychowawczego uczniom i ich rodzicom w 
sytuacjach trudnych 

 

- realizacja programów 
profilaktycznych 
(np. Elementarz, Spójrz 
inaczej itp.) 

- lekcje 
     wychowawcze 

- gazetki 

- konkursy 

- konsultacje indywidualne 

- porady pedagogiczne 
skierowanie do specjalistów 

Promocja zdrowego stylu 
życia poprzez właściwe 
odżywianie i uprawianie 
sportu 

uświadomienie roli właściwego odżywiania i 
uprawiania sportu na zdrowie człowieka  

 lekcje wychowawcze 

 lekcje wf 

Zagospodarowanie czasu 
wolnego uczniów 

zachęcanie uczniów do udziału w różnych 
formach zajęć pozalekcyjnych 
proponowanych na terenie szkoły i 
Szczecina 

- prowadzenie kół zainteresowań i klubów 

- organizowanie wycieczek 

- indywidualne rozmowy 

- prezentacja propozycji na 
tablicach ogłoszeń  

- lekcje wychowawcze 

 
B. PODJĘCIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WZMOCNIENIE MOTYWACJI DO NAUKI I 

SYSTEMATYCZNEGO UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA SZKOLNE 

 
CELE ZADANIA 

PROFILAKTYCZNE 
FORMY 

REALIZACJI 
 
Wzmacnianie 
pozytywnego obrazu 
samego siebie 

 

- stwarzanie warunków do kształtowania 
pozytywnej samooceny poprzez : 

 nabywanie umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach niepowodzeń szkolnych 

 stwarzanie szansy osiągania sukcesów 

 rozpoznawanie swoich mocnych i słabych 
stron 

 

- lekcje wychowawcze 

- lekcje WDŻWR 

- pogadanki 

- metody aktywne 

- zawody 

- konkursy 



 uczenie się pozytywnego myślenia o sobie 

 pomaganie uczniom w zrozumieniu, że ich 
sukcesy zależą od nich samych 

- zapoznawanie ze skutecznymi sposobami 
uczenia się 

- zapoznanie się z preferencjami 
sensorycznymi 

- indywidualne rozmowy 
(rzetelne systematyczne 
stosowania zasad oceniania, 
zgodne z WSO) 

 
Zorganizowanie stałej 
pomocy dla uczniów ze 
specyficznymi 
trudnościami w uczeniu 
się i z niepowodzeniami 
szkolnym 

 

- udział uczniów różnych formach pomocy 
dydaktycznej 

- kierowanie uczniów na badania 
specjalistyczne 

- respektowanie zaleceń zawartych w 
opiniach psych.-ped.  

 

- zajęcia wyrównawcze 

- konsultacje 
przedmiotowe 

- zajęcia rewalidacyjne 

- zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

- nauczanie indywidualne 

- formy pomocy 
koleżeńskiej 

- stała współpraca z 
rodzicami 

 
Przeciwdziałanie 
nadmiernej absencji 
uczniów na zajęciach 
lekcyjnych  

 

- uświadomienie młodzieży konsekwencji 
nadmiernej absencji 

- respektowanie zapisów w Statucie Szkoły 
dot. obowiązku szkolnego  

- rozpoznawanie przyczyn nieobecności na 
zajęciach lekcyjnych 

- kształtowanie umiejętności stosowania 
optymalnych sposobów rozwiązywania 
problemów w miejsce unikania problemu i 
absencji 

 

- lekcje wychowawcze 

- indywidualne 
poradnictwo 

- metody aktywne 

 
C. KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI 

EMOCJONALNYMI TYPOWYMI DLA OKRESU ADOLESCENCJI (PROFILAKTYKA 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO), 

 
CELE ZADANIA 

PROFILAKTYCZNE 
FORMY 

REALIZACJI 
 
Kształtowanie 
umiejętności radzenia 
sobie z sytuacjami 
trudnymi 

 

- kształtowanie postaw asertywnych  

 sztuka mówienia NIE 

 kierowanie się własnym zdaniem w sytuacji 
presji grupowej 

 kształtowanie krytycznej postawy wobec 
ofert niesionej przez współczesną 
cywilizację (np. reklamy) 

- niwelowanie trudności adaptacyjnych 

- lekcje wychowawcze 

- lekcje religii 

- lekcje WDŻWR 

- metody aktywne 

- pogadanki 

- projekcje filmów 
dydaktycznych 

- rozmowy indywidualne 



- niwelowanie napięć emocjonalnych, 
radzenie sobie ze stresem 

- kształtowanie krytycznej postawy wobec 
zagrożeń jak np. sekty, demoralizacja 

 

- skierowanie do 
specjalistów 

 
 

D. OGRANICZENIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH  
I PRZEMOCY W SZKOLE 

 

CELE ZADANIA 
PROFILAKTYCZNE 

FORMY 
REALIZACJI  

 
Przeciwdziałanie 
przemocy i agresji 
w życiu szkolnym 
i pozaszkolnym 
naszych uczniów 

 

- zapoznanie uczniów z zapisami prawa 
szkolnego dot. ich praw i obowiązków 

- uświadomienie konsekwencji przejawów 
agresji w stosunku do rówieśników i osób 
dorosłych 

- ukazywanie wpływu mediów na zachowania 
agresywne 

- nabywanie umiejętności rozpoznawania 
uczuć i stanów emocjonalnych 
(stres, gniew, wściekłość) jako klucza do 
rozładowania nagromadzonej agresji 

- doskonalenie świadomego kierowania 
własnymi emocjami i ponoszenia 
odpowiedzialności za własne zachowanie 

 

 

- pogadanki 

- metody aktywne 

- projekcje filmów 
 
(odniesienie do Regulaminu 
Szkoły - system kar i 
konsekwencji) 
 

- spotkania ze 
     specjalistami 

 
Budowanie udanych 
relacji z innymi ludźmi i 
rozwiązywanie typowych 
dla tego wieku 
problemów 
interpersonalnych 

 

- budowanie poprawnych relacji z dorosłymi 

- rozwijanie umiejętności wzajemnego 
porozumiewania się, negocjacji i dzielenia 
się zdaniami 

- poznawanie i wdrażanie w życie zasad 
dobrego wychowania 

- eliminowanie wulgaryzmów w życiu szkoły i 
poza nią 

- nabywanie umiejętności konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów  

 
 

 

- rozmowy indywidualne 

- praca w grupach 

- metody aktywne na 
lekcjach 

lekcje wychowawcze oraz 
WWR 

 

 
 
 

 



Program w zakresie profilaktyki zachowań problemowych dla Rady 
Pedagogicznej 

 
 

CELE  ZADANIA 
PROFILAKTYCZNE 

FORMY 
REALIZACJI 

 
1. Zdobycie wiedzy i 

kompetencji w 
zakresie profilaktyki 

 

 

- zapoznanie z istotą profilaktyki w szkole 

- poznanie sposobów diagnozowania 
środowisk uczniów 

 
- szkoleniowe rady 
pedagogiczne 

 
2. Samodoskonalenie 
 

 

- gromadzenie wiedzy i  zdobywanie 
     umiejętności z zakresu profilaktyki 

 

- wymiana doświadczeń 

- lekcje otwarte 

- studium literatury 
 

 
3. Nawiązywanie 

kontaktów ze 
specjalistami, 
instytucjami 
zajmującymi się 
profilaktyką 

 

 

- opracowanie zasad współpracy (interwencja) 
 

 

- system interwencji 
kryzysowej wobec 
ucznia zagrożonego 

 

 
4. Motywowanie do 

współpracy szkoła-
dom-środowisko 

 

 

- ujednolicenie priorytetów, norm, wymagań, 
kar i konsekwencji ze strony dorosłych 

 

- wykorzystanie uroczystości klasowych i 
szkolnych w celu integracji (współpracy 
rodziców ze środowiskiem szkolnym) 

 
 
 

 

- spotkania z rodzicami 
(wywiadówki, szkolenia) 

 

- konsultacje i porady 
indywidualne z 
rodzicami uczniów 
wykazujących 
zachowania 
problemowe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program w zakresie profilaktyki zachowań problemowych dla rodziców 
 

CELE  ZADANIA 
PROFILAKTYCZNE 

FORMY 
REALIZACJI 

1. Przeciwdziałanie 
agresji, przemocy 
nietolerancji wśród 
młodzieży 

 

- zapoznanie z istotą profilaktyki w szkole 

- przeciwdziałanie przemocy i nietolerancji 
 

- spotkania z rodzicami 

- prelekcje specjalistów 

- rozmowy indywidualne 
z rodzicami 

 
2. Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 
wśród młodzieży 

 

 

- konsekwencje uzależnienia dla młodego 
człowieka 

 nikotynizm 

 alkoholizm 

 narkomania 

 lekomania 
 

 

- pogadanki dla rodziców 
na spotkaniach 
profilaktycznych 

- warsztaty 

- spotkania ze 
specjalistami 

 

3. Promocja zdrowego 
stylu życia poprzez 
właściwe 
odżywianie i 
uprawianie sportu 

  

 
4. Kształtowanie 

poprawnych 
nawyków i walka z 
wulgaryzmami 

 
 

 

- kultura słowa 

- zasady dobrego wychowania 

 

- spotkania z rodzicami 

- indywidualne rozmowy 

 
5. Przeciwdziałanie 

nadmiernej absencji 
na zajęciach 
lekcyjnych 

 

 

- wyposażenie rodziców w wiedzę z zakresu  
konsekwencji nadmiernej absencji 

- egzekwowanie zadań rodziców wobec 
obowiązku szkolnego ich dzieci 

 

 

- spotkania z rodzicami 

- rozmowy indywidualne 

6. Informowanie 
rodziców 

      o funkcjonowaniu 
dziecka  w szkole. 

- informowanie o wynikach w nauce i 
zachowaniu na zebraniach z rodzicami 

- indywidualne spotkania z wychowawcą i 
pedagogiem 

- spotkania wstępne grona pedagogicznego 
dla rodziców klas pierwszych 
 

- spotkania z rodzicami 

- rozmowy indywidualne 

 
 
 
 
 



6. PRZEWIDYWANE GLOBALNE EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 
PROFILAKTYCZNYCH 

 

UCZNIOWIE 

 zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu, 

 posiadanie wiedzy o szkodliwości zażywania środków uzależniających, 

 nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo, 

 zdobycie wiedzy na temat skutków prawnych i społecznych używania 

środków uzależniających, 

 umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z agresją, przemocą 

i uzależnieniami, 

 przejawianie zdrowego stylu życia i uprawianie sportu, 

 przejawianie pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i 

rozumienia ludzi 

 podniesienie poziomu motywacji do nauki 

 systematyczna frekwencja na zajęciach szkolnych 

 

NAUCZYCIELE 
 poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rozwoju 

zdrowotnego i psychicznego uczniów, 

 zaktywizowanie nauczycieli na rzecz podejmowania oddziaływań o 

charakterze profilaktycznym, 

udoskonalenie współpracy pomiędzy różnymi grupami społeczności szkolnej 
 
RODZICE 

 poszerzenie wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych dziecka, 

 poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń, 

 rozbudzenie czujności rodziców dotyczącej zażywania środków 

uzależniających, 



 wyposażenie w materiały edukacyjne i informacyjne o uzależnieniach i 

zdrowym stylu życia 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Szkolny Program  Wychowawczo-Profilaktyczny adresowany jest do uczniów 

XVI Liceum Ogólnokształcącego.  

2. Za jego realizację odpowiadają wszyscy nauczyciele. 

3. Na koniec roku szkolnego dokonuje się ewaluacji programu: 

   Metody ewaluacji: 

 ankiety  

 wywiady 

 obserwacja zajęć 

 analiza szkolnej dokumentacji 

Harmonogram i zasady monitorowania 

 analiza planów wychowawczych, wychowawców klas w celu ustalenia 

stopnia zgodności z założeniami Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego  XVI Liceum Ogólnokształcącego - wrzesień 

 analiza tematów godzin wychowawczych w idziennikach lekcyjnych w 

celu określenia stopnia zgodności z założeniami Programu–  maj 

 analiza sprawozdań wychowawców z zebrań z rodzicami pod kątem 

zgodności podejmowanych działań wychowawczych z założeniami 

Programu 

 hospitacja zajęć dydaktycznych i wychowawczych w celu określenia 

zgodności z założeniami Programu – wg planu hospitacji 



 ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w celu określenia poziomu 

realizacji Programu - czerwiec  

 analiza frekwencji w celu przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom                     

–  wychowawcy raz w miesiącu, pedagog – 2x w półroczu 

 analiza wyników nauczania i zachowania w celu oceny skuteczności 

podejmowanych, zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, 

działań wychowawczych i profilaktycznych– wychowawcy raz w czasie 

półrocza 

 rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami w celu uwzględnienia ich 

opinii w działaniach wychowawczych i profilaktycznych szkoły – na 

bieżąco. 

4. Wyniki ewaluacji przekazywane są na końcowo rocznej plenarnej radzie 

pedagogicznej oraz na pierwszym  w roku szkolnym posiedzeniu Rady 

Rodziców. 

 

 

 

Aktualizacja programu: 1 -10 wrzesnia 2020 r. 

 

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny XVI Liceum Ogólnokształcącego 

został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców z dnia 

……………….............................................…….…. oraz uchwałą Rady 

Pedagogicznej nr ……….....…… z dnia ……........…………………. 

 

 

 …………………………………      ……………………………….. 

podpis przedstawiciela Rady Rodziców       podpis Dyrektora szkoły 


