Procedura tworzenia
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły
w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. K. J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej
Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r poz59 i 949)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r w sprawie zasad udzielania i organizowania
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
( Dz. U. z 2017r. poz. 1643)

Lp.
1
Określenie
koncepcji
wychowawczej
i celów programu

2

Zdiagnozowanie
środowiska

3.

Sformułowanie
zadao

Działanie
Wspomaganie rozwoju
osobowego uczniów
w sprzyjającym mu
środowisku wychowawczym.
Uwzględnienie rozwoju
wszystkich sfer osobowości:
fizycznej, uczuciowoemocjonalnej, intelektualnej,
duchowej, społecznej.
Cele muszą byd zgodne
z podstawą programową,
aktami prawnymi oraz
spójne z programem
nauczania.
Przeprowadzenie diagnozy
opiekuoczo wychowawczej
szkoły. Zebranie informacji
od nauczycieli, rodziców,
uczniów, badając potrzeby
i oczekiwania oraz
potencjalne zagrożenia.
Dobór zadao ma służyd
realizacji postawionych
celów. Formułowanie zadao
powinno odbywad się z
uwzględnieniem czynników
ryzyka i czynników
wspierających wychowanie.
Z sformułowanych zadao
można wyprowadzid

Odpowiedzialni Termin
Dyrektor, Rada sierpieo
rodziców, Rada
Pedagogiczna,
Zespól
wychowawczy,
Samorząd
Uczniowski

Rada rodziców
Zespól
wychowawczy

wrzesieo

Rada rodziców
Zespól
wychowawczy

wrzesieo

4

Złożenie wniosku
w sprawie
programu

5

Uchwalenie
Programu

6

Dokonywanie
zmian
w Programie

konkretne działanie. Są one
nakierowane na ucznia i
szkołę. Mają zbliżony stopieo
ogólności. W jednym zdaniu
ujęty jest jeden problem.
Sformułowane zadania mają
odpowiednią formę
językową, tzn. rzeczowniki
odczasownikowe lub
czasowniki w bezokoliczniku.
Przedstawiciele Rady
Rodziców w porozumieniu
z Zespołem Wychowawczym
składają wniosek
o uchwalenie Programu
WychowawczoProfilaktycznego Szkoły.
Rada Rodziców w
porozumieniu z Radą
Pedagogiczną uchwala
Program WychowawczoProfilaktyczny Szkoły. Jeżeli
program nie zostanie
uchwalony, wówczas jest
ustalany przez dyrektora
szkoły w uzgodnieniu z
organem nadzorującym.
Na wniosek Rady Rodziców,
Dyrektora, Rady
Pedagogicznej lub
Samorządu Uczniowskiego
dokonuje się zmian
w Programie WychowawczoProfilaktycznym Szkoły
w formie aneksu do
programu.

Rada rodziców
Zespól
wychowawczy

wrzesieo

Rada rodziców,
Rada
pedagogiczna,

Do 30
września

Rada rodziców

W ciągu
roku
szkolnego
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