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Podstawa prawna 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
(Dz. U. 1997 nr 78,poz. 483 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016r,poz. 1943 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta  Nauczyciela   
(tekst jedn.:  Dz. U. z 2017r, poz. 1189); 

 Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r, poz.59) 
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 
 Konwencja Praw Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. 
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego. 
 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 

26.10.1982 r. 
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. 

U. z 2017r, poz.783). 
 Ustawa z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, 
poz.957) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012r, 
poz. 977) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  
24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1249). 

 Statut szkoły. 
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WSTĘP 
 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny nazywa i opisuje treści oraz 
oddziaływania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, jest realizowany 
przez wszystkich pracowników Szkoły adekwatnie do zajmowanego stanowiska. 
Program wychowawczy powstał w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów, 
nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i 
działania o charakterze wychowawczymi uwzględnia specyfikę Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. Program ma charakter otwarty, może być poddawany 
modyfikacjom, aktualizacjom i unowocześnieniom. Jego ramowy charakter 
oznacza, że nie wszystkie założenia muszą zostać zrealizowane. 
 
 

Koncepcja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły został opracowany na podstawie 
refleksji nad środowiskiem wychowawczym szkoły, analizy jego problemów i 
potrzeb oraz oceny możliwości uczniów i nauczycieli. Program wychowawczy 
szkoły, program profilaktyki i szkolny zestaw programów nauczania tworzą 
spójną całość i zawierają wymagania ujęte w postawie programowej kształcenia 
ogólnego. Działania przewidziane w programie dokonywać się będą na poziomie 
profilaktyki pierwszorzędowej mającej na celu promocję zdrowia i zapobieganie 
pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi oraz 
na poziomie profilaktyki drugorzędowej, której celem jest ujawnianie uczniów 
zagrożonych uzależnieniami.  
Opisane w programie działania wychowawcze i profilaktyczne uwzględniają 
następujące aspekty: 
 

 wspomaganie naturalnego rozwoju młodzieży, 
 kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane, 
 profilaktykę zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem 

używania wszelkich substancji psychoaktywnych, 
 kształtowanie poczucia przynależności do grupy, 
 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 
 budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, ze świadomością 

przynależności do kultury europejskiej 
 wspierania pełnego rozwoju uczniów w zakresie zdrowia fizycznego, 

psychicznego i społecznego, 
 wspomagania uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi jednostki,  
 rozpoznania, ograniczania i eliminowania czynników zaburzających 

prawidłowy rozwój młodego człowieka. 
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Model wychowanka-absolwenta. 

Szkoła dąży do tego, aby w wyniku oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i 
profilaktycznych absolwent był człowiekiem, który: 
 

 postępuje według ogólnie przyjętych norm społecznych i norm etycznych, 
 jest tolerancyjny, szanuje poglądy innych ludzi, 
 szanuje i pielęgnuje dziedzictwo narodowe i tradycje, 
 jest otwarty na potrzeby innych, empatyczny, 
 aktywnie uczestniczący w życiu społecznym, w szczególności w zakresie 

wolontariatu, 
 jest zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji i krytyczny wobec 

siebie, 
 stosuje konstruktywne rozwiązania w sytuacjach trudnych, 
 jest zmotywowany do dalszej edukacji i otwarty na wiedzę, 
 jest kreatywny i potrafi dostosować się do szybko zachodzących zmian 

technologiczno-cywilizacyjnych, 
 prezentuje wysoką kulturę osobistą, 
 preferuje zdrowy styl życia, 
 szanuje i pielęgnuje wartości rodzinne, 
 jest obywatelem naszego kraju, Europejczykiem, człowiekiem ogólnie 

wykształconym, kulturalnym, przygotowanym do życia w dynamicznie 
rozwijającym się świecie. 

 

Cele i zadania szkoły 

 wszechstronny rozwój osobowy ucznia uwzględniający jego predyspozycje 
psychiczne, emocjonalne, intelektualne,  środowisko rodzinne i kulturowe, 

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich przy jednoczesnym 
otwarciu na wartości innych kultur, Europy i świata, 

 troska o wysoki stopień kultury osobistej we wszystkich jej aspektach oraz 
kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego funkcjonowania w 
rodzinie i społeczeństwie, 

 kształtowanie postaw prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem 
zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

 rozwijanie dociekliwości poznawczej , samodzielności i kreatywności 
myślenia oraz potrzeby nieustannego kształcenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 

 rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych oraz kształtowanie postawy 
dialogu i umiejętności współdziałania w grupie, 

 integrowanie społeczności szkolnej, dbałość o prawidłowe relacje 
rówieśnicze, 

 kształtowanie umiejętności życiowych, w szczególności: samokontroli, 
radzenia sobie ze stresem, wyrażania własnych emocji, 

 promocja zdrowia, zdrowie jako najwyższa wartość, profilaktyka 
uzależnień i innych zachowań ryzykownych, 
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 propagowanie idei wolontariatu, 
 wspomaganie ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i 
aksjologicznej, 

 dostosowanie do wymagań i tradycji szkoły. 
 kształtowanie umiejętności funkcjonowania jednostki  w ogólnie przyjętym 

systemie wartości. 
 wdrażanie do aktywnego udziału w życiu rodziny, kształtowanie postaw 

prorodzinnych. 

 przygotowanie młodzieży do dorosłości i zaistnienia w rzeczywistości 
pozaszkolnej 

 
 
Formy realizacji zadań profilaktycznych szkoły: 
 
Rozwój intelektualny ucznia 

 organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych 
 indywidualna praca z uczniem zdolnym  
 dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów dysfunkcyjnych 
 stymulowanie aktywności poprzez prezentacje osiągnięć uczniów 
 stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wszystkich 

przedmiotów. 

Rozwój emocjonalny ucznia 
 opieka nad młodzieżą wymagającą indywidualnego traktowania ze 

względu na deficyty emocjonalne i intelektualne 
 diagnoza samopoczucia uczniów w szkole, klasie i grupie treningowej, 
 profesjonalne warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych 
 indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym 
 współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną 

 
Rozwój społeczny ucznia 

 kształtowanie współodpowiedzialności za wykonane zadania 
 podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych 
 inicjowanie działań mających na celu integracje dzieci i młodzieży ZSOMS 
 omawianie problematyki związanej z funkcją przekazów multimedialnych, 
 zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, 

w tym portali społecznościowych 
 realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie 

 
Rozwój etyczny / moralny: 

 kształtowanie postaw etycznych w oparciu o różnorodne, pozytywne 
przykłady 

 rozwijanie umiejętności właściwej oceny i selekcji dostępnych informacji 
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  kształtowanie umiejętności właściwej samooceny  
 kształtowanie postawy tolerancji wobec różnorodności kultur, obyczajów 

i tradycji 
 kształtowanie systemu wartości w którym zdrowie jest wartością 

najważniejszą. 
 
Sposoby realizacji profilaktyki 

  zajęcia edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, 
  zajęcia z wychowawcami klas i trenerami, 
  zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga szkolnego oraz 

specjalistów   z instytucji współpracujących ze szkołą, 
  rozmowy indywidualne, 
 pedagogizacja rodziców, 
 doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 
 
Zasady i formy współpracy z Rodzicami 
 

1. Rodzice będą uzyskiwać aktualne informacje o:  
  programie wychowawczym, profilaktycznym, stylu pracy  i potrzebach 

szkoły 
 możliwościach aktywnego udziału w życiu szkoły 
  funkcjonowaniu ucznia w szkole, w grupie rówieśniczej, w kontaktach                      

z dorosłymi 
 wynikach pracy ucznia, jego zachowaniu, frekwencji  
 problemach ucznia i możliwościach ich rozwiązania. 
2. Nauczyciele uzyskają informacje na temat ważnych dla rozwoju ucznia 

uwarunkowań jego życia rodzinnego i inne – niezbędne dla zrozumienia 
sytuacji ucznia.  

3.  Zostaną rozpoznane i przeanalizowane potrzeby rodziców w sprawach 
wychowawczych i ich oczekiwania wobec szkoły.  

4. W wymagających tego przypadkach szkoła zorganizuje formy wsparcia dla 
rodziców deklarujących chęć pracy nad problemami wychowawczymi. 

5. Kontakt z rodzicami odbywa się poprzez: 
 zebrania  z rodzicami, zgodnie z ustalonym harmonogramem 
 indywidualne spotkania z rodzicami, w zależności od potrzeb 
 stały, bieżący kontakt z wykorzystaniem: 

- dziennika elektronicznego - Mobireg 
- telefonii komórkowej 
- poczty a mail  
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Formy realizacji zadań wychowawczych szkoły 
 

Zadania Zadania szczegółowe Formy realizacji 

1. Przejmowanie 
odpowiedzialności za 
własne życie i rozwój 

osobowy 
 

1) Adaptacja uczniów do wymogów 
I klasy liceum i wymogów szkoły. 

2) Integracja zespołu klasowego. 
3) Eksponowanie znaczenia kultury 

osobistej w zachowaniu oraz 
wyglądzie. 

4) Rozpoznawanie indywidualnych 
zdolności i możliwości uczniów. 

5) Rozwijanie predyspozycji, 
uzdolnień, umiejętności 
wykorzystywania własnych 
możliwości. 

6) Stworzenie możliwości 
samodzielnego działania 
i kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za własne 
działania. 

7) Dostarczenie uczniom wiedzy 
na temat różnych aspektów zdrowia. 

8) Promowanie zasad zdrowego 
żywienia wśród uczniów i ich 
rodziców. 

9) Eksponowanie znaczenia 
aktywności fizycznej. Sport jako 
alternatywa dla zachowań 
ryzykownych. 

10) Przeciwdziałanie uzależnieniom 
od Internetu, w tym portali 
społecznościowych i gier 
komputerowych. 

Realizacja zadań na zajęciach 
z wychowawcą. 
Zapoznanie rodziców i uczniów 
z dokumentacją określającą 
zasady funkcjonowania szkoły 
Informowanie rodziców  o planie 
pracy szkoły, treningach, 
postępach w nauce, zachowaniu 
i frekwencji 
Przeprowadzanie dokładnej 
analizy przyczyn niepowodzeń 
uczniów i ustalanie konkretnych 
środków zaradczych (pomoc 
uczniom z trudnościami) 
Wspieranie uczniów zdolnych 
w rozwijaniu zainteresowań 
Pomoc w wyborze przedmiotów 
realizowanych w klasie drugiej 
w zakresie rozszerzonym. 

Pogadanki i wykłady  

na lekcjach wychowawczych 

i przedmiotowych,  

Warsztaty profilaktyczne,  

Projekcje filmów,  

Zajęcia dotyczące udzielania 
pierwszej pomocy w ramach lekcji 
edukacji dla bezpieczeństwa. 
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2. Kształtowanie 

postaw 
prozdrowotnych ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 
przeciwdziałania 

narkomanii. 

 
1) Promowanie zdrowia jako jednej 

z najważniejszych wartości. 
2) Dostarczanie rzetelnych 

i aktualnych informacji na temat 
zagrożeń i rozwiązywania problemów 
związanych z podejmowaniem 
działań zagrażających zdrowiu i życiu. 

3) Uświadamianie uczniom  
i rodzicom odpowiedzialności 
prawnej na temat konsekwencji 
prawnych związanych z naruszeniem 
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. 

4) Zapoznanie uczniów i rodziców  
z zasadami postępowania nauczycieli  
i wychowawców w sytuacjach 
trudnych.  

5) Podniesienie poziomu 
adekwatnej wiedzy dotyczącej 
konsekwencji używania substancji 
psychoaktywnych oraz mechanizmu 
uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych. 

6) Charakterystyka zachowań 
ryzykownych związanych 
z używaniem substancji 
psychoaktywnych wśród młodzieży 
z wyszczególnieniem negatywnych 
konsekwencji. 

7) Zapoznanie uczniów z zasadami 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

8) Zapoznanie uczniów, rodziców i 
nauczycieli z rodzajami uzależnień i 
ich skutkami ze szczególnym 
uwzględnieniem substancji 
psychoaktywnych. 

 

Realizacja zadań na zajęciach 

z wychowawcą 

Realizacja zadań na lekcjach 
z poszczególnych przedmiotów 

Zamieszczanie aktualnych 
informacji na temat sposobów 
uzyskania pomocy w sytuacjach 
trudnych 

Spotkania z pracownikami 
poradni specjalistycznych. 
Współpraca z Policją 

Ścisła współpraca z MCPU 

Bieżąca współpraca 
z pedagogiem szkolnym 

Ścisła współpraca z trenerami 
Współpraca z wychowawcami 
internatu 
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3. Kształtowanie 
postawy  otwartości 

na świat 

1) Otwarcie na wartości kultury 
Europy i świata, zgodnie z zasadami 
tolerancji, demokracji i wolności. 

2) Kształtowanie postaw tolerancji 
i poszanowania wobec odrębności 
w kwestiach społecznych, rasowych 
i wyznaniowych.. 

3) Rozwijanie tożsamości 
narodowej i poszanowania  polskiego 
dziedzictwa kulturowego (tradycji). 

4) Kształtowanie poczucia 
przynależności do zespołu klasowego, 
grupy treningowej i szkoły 

5) Zapoznawanie z dorobkiem 
kulturowym wybranych krajów 
Europy 

 

Angażowanie uczniów w prace 
samorządu szkolnego 
Angażowanie rodziców w życie 
szkoły, m.in. w uroczystości 
szkolne 
Organizacja uroczystości 
szkolnych zgodnie z 
harmonogramem roku szkolnego, 
między innymi: 
- Święta KEN 

- Święta Niepodległości  
-  Konstytucji 3 maja. 

 - Otrzęsin” klas pierwszych”, 
wigilii szkolnej 

Udział pocztu sztandarowego 
w najważniejszych  
uroczystościach szkolnych 
i pozaszkolnych 
Podejmowanie na lekcjach 
poszczególnych przedmiotów 
i zajęciach z wychowawcą kwestii 
rasowych, wyznaniowych, 
narodowych i społecznych 
Organizowanie Dni Europejskich 
Podejmowanie dyskusji na każdy 
temat interesujący młodzież 

4. Kształtowanie 
poprawnych     
stosunków 

międzyludzkich 
 

1) Kształtowanie postaw tolerancji 
i życzliwości wobec otoczenia, 
eksponowanie znaczenia kultury 
osobistej  

2)Budowanie pozytywnych relacji 
pomiędzy uczniami, uczniami 
i nauczycielami (trenerami) opartych 
na wzajemnym szacunku i akceptacji 

3)Poszanowanie cudzej 
integralności, stwarzanie poczucia 
bezpieczeństwa we wzajemnych 
kontaktach, zarówno bezpośrednich, 
jak i w sieci 

4)Rozwijanie umiejętności 
zachowań asertywnych. 
 

Współpraca z rodzicami 
i wszystkimi pracownikami szkoły 
adekwatnie do zajmowanego 
stanowiska  
Zajęcia warsztatowe prowadzone 
przez specjalistów 
Dbanie o poszanowanie 
postanowień statutu szkoły 
i regulaminu internatu 
Realizacja zadań na zajęciach 
z wychowawcą 
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5. Kształtowanie 
systemu etycznego             

i umiejętności 
dokonywania 

wyborów 
 
 

 

1) Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje. 

2) Kształtowanie umiejętności 
trafnej oceny własnych zachowań. 

3) Kształtowanie postawy dialogu, 
umiejętności słuchania innych 
i rozumienia ich poglądów. 

4)Kształtowanie u uczniów 
poczucia własnej wartości, postawy 
asertywności, szacunku wobec siebie i 
innych. 

5)Zapoznanie uczniów z metodami 
radzenia sobie ze stresem 
w sytuacjach trudnych. 

6)Motywowanie uczniów do 
systematycznego uczęszczania 
do szkoły. 

Współpraca z rodzicami 

Zajęcia z wychowawcą, 
nauczycielami poszczególnych  
przedmiotów, trenerami, 
wychowawcami internat 
Współpraca z policją w zakresie 
odpowiedzialności karnej 
młodzieży 
Zajęcia warsztatowe 
z pedagogiem szkolnym, 
specjalistami z PPP 

6. Kształtowanie 
zainteresowań 
związanych z 

wydarzeniami 
kulturalnymi. 

 

1) Budowanie potrzeby 
uczestnictwa w imprezach 
kulturalnych, takich jak: spektakle 
teatralne, kinowe, koncerty, wystawy. 

2) Docenianie autentycznych 
dokonań, wynikających 
z zaangażowania, pracy i talentu. 

3) Propagowanie czytelnictwa.  
4)Kształtowanie umiejętności 

segregowania i krytycznego odbioru 
informacji oraz wytworów kultury 
masowej. 
 

Zapoznawanie młodzieży z ofertą 
kulturalną miasta Krakowa. 
Organizowanie wyjść na 
wystawy, koncerty, spektakle 
teatralne i kinowe 
Zachęcanie do korzystania 
z księgozbioru biblioteki szkolnej 
oraz bibliotek dostępnych 
na terenie miasta Krakowa 
Pomoc Rady Rodziców  
w gromadzeniu księgozbioru, 
pomocy naukowych 
i organizowaniu uroczystości 
szkolnych. 
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7. Eksponowanie 

osiągnięć 
sportowych. 

 

 

1) Propagowanie osiągnięć 

sportowych uczniów – zawodników. 

2) Propagowanie idei fair play 
w sporcie i w życiu codziennym 

3) Motywowanie do osiągania 
wysokich wyników w sporcie. 

4) Wspieranie uczniów 
w nabywaniu umiejętności godzenia 
obowiązków szkolnych i 
treningowych. 

Organizacja plebiscytu na 

najlepszego sportowca ZSOMS 

Prezentacja wybitnych 
sportowców naszej szkoły, 
eksponowanie ich sukcesów 
sportowych poprzez: 

- umieszczanie bieżących 
informacji na stronie 
internetowej szkoły 
i gazetkach ściennych 
- audycje szkolnego radia 

Podsumowanie osiągnięć 

sportowych uczniów po zakończeniu 

sezonu sportowego, nagradzanie 

najlepszych sportowców 
Bieżąca współpraca z trenerami 
i klubami sportowymi. 
Eksponowanie podczas zebrań     
z rodzicami osiągnięć sportowych 
ich dzieci 
Motywowanie uczniów – 
zawodników do osiągania 
wysokich wyników w sporcie, 
Eksponowanie dokonań, m.in. 
poprzez „Szkolne radio” i stronę 
internetową szkoły. 

8. Eksponowanie 
znaczenia rodziny 
w życiu człowieka. 

 

  
1) Kształtowanie postaw 

prorodzinnych. 
2) Przygotowanie do aktywnego 

udziału w życiu rodziny 
3) Wskazywanie pożądanych 

wzorców zachowań służących 
budowaniu pozytywnych relacji 
w rodzinie. 

 

 
Zajęcia z wychowawcą 
Lekcje wychowania do życia 
w rodzinie 
Zajęcia z pedagogiem szkolnym 
 

 
9.Przygotowanie do 
odpowiedzialnych 

wyborów, 
dotyczących dalszego 

kształcenia 
(doradztwo 
zawodowe) 

 
1)Prezentacja uczelni wyższych 

i szkół policealnych. 
2)Rozpoznawanie własnych 

zdolności i predyspozycji. 
3)Sprzyjanie tworzeniu wizji 

własnej przyszłości zawodowej. 
4)Rozwijanie zainteresowań uczniów 

i wyrabianie właściwych nawyków 
dotyczących spędzania wolnego czasu. 

Wyjścia na Targi Edukacyjne 
Wyjścia na dni „drzwi otwartych” 
wyższych uczelni 
Godziny wychowawcze 
Spotkania z pedagogiem 
szkolnym 
Spotkania z doradcą zawodowym 
z ramienia szkoły 
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Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 
 

Program wychowawczy i profilaktyczny służy zwiększeniu efektywności 
działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych w szkole i podlega 
ewaluacji. Ewaluacji programu dokonuje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z 
rodzicami i samorządem uczniowskim na podstawie: 

1. Obserwacji zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów, prowadzonej 
przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję szkoły podczas zajęć 
dydaktycznych, na zajęciach pozalekcyjnych oraz w czasie przerw 
międzylekcyjnych. 

2. Ankiet skierowanych do rodziców, nauczycieli, wychowawców, uczniów 
3. Rozmów indywidualnych 
4. Analizy osiągnięć szkolnych 
5. Analizy dokumentacji szkolnej 
6. Wyników klasyfikacji 
7. Innych narzędzi, adekwatnie do badanego problemu 

 
 

 
 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony na posiedzeniu Rady 
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dnia 28 września2017r. 
 
 


