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Rozporządzenie 
Ministra Edukacji 

Narodowej  
z dnia 18 sierpnia 
2015r. 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. 1249) 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie 
Ministra Edukacji 

Narodowej  
z dnia 14 lutego 

2017r.  
w sprawie 
podstawy 

programowej 
wychowania 

przedszkolnego 
oraz podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego … 
(Dz. U poz. 356) 

 

 

     Podstawa prawna 
 



Ustawa Prawo oświatowe 

Z dniem 1 września 2017 r. (przepisy ustawy Prawo 

oświatowe) wprowadzono warunki umożliwiające 

wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły. 

1.Nastąpiło połączenie szkolnego programu 

wychowawczego i programu profilaktyki w jeden 

dokument, zawierający treści i działania  

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

2.Program wychowawczo-profilaktyczny 

uwzględniać będzie wnioski z przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb wychowawczych  

i środowiskowych danej społeczności szkolnej. 
 



Ustawa Prawo oświatowe 

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 

pkt. 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-

profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym 

skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym 

dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół 

dla dorosłych. 

 



Ustawa Prawo oświatowe 

Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły lub placówki jest kompetencją rady rodziców  

w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 84) 

• Jeśli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia 

rozpoczęcia roku szkolnego (do 30 września każdego roku) nie 

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną – program 

ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu 

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny [..] 

• W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne oraz w szkołach  

i placówkach niepublicznych program wychowawczo-

profilaktyczny ustala organ wskazany w statucie 

szkoły lub placówki. 



Rozp. MEN z 2015r., poz. 1249 

§ 2. 2. Działalność wychowawcza obejmuje  

w szczególności: 

4) kształtowanie przyjaznego klimatu  

w szkole lub placówce, budowanie 

prawidłowych relacji rówieśniczych  

oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków  

i wychowawców, a także nauczycieli, 

wychowawców i rodziców lub opiekunów,  

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami  

oraz nauczycielami i wychowawcami; 



§ 5. 1. Działalność profilaktyczna  

   w szkole i placówce polega na realizowaniu 
działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, 
selektywnej i wskazującej. 

3. Działania profilaktyczne [..] obejmują  
w szczególności: 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli  
i wychowawców w zakresie realizacji 
szkolnej interwencji profilaktycznej  
w przypadku podejmowania przez uczniów 
i wychowanków zachowań ryzykownych; 

Rozp. MEN z 2015r., poz. 1249 



Trzy poziomy profilaktyki (Mrazek i Haggerty, 1994)  

Adresowana do wszystkich  

  - poziom ryzyka występowania 

 zachowań problemowych oraz  

zaburzeń psychicznych,  

takich, jak w ogólnej populacji 

 

Adresowana do tych,  

którzy demonstrują różne  

zachowania problemowe 

1. Profilaktyka uniwersalna 

dotyczy zapobiegania 

zagrożeniom o znacznym stopniu  

rozpowszechnienia 

 

2. Profilaktyka selektywna to  

działania ukierunkowane na  

grupy zwiększonego ryzyka 

 

 

3. Profilaktyka wskazująca to 

działania na rzecz jednostek  

wysokiego ryzyka 

 

 

Adresowana do tych, którzy ze względu  

na swoją sytuację społeczną, rodzinną, 

deficyty funkcji poznawczych są narażeni  

na zwiększone niż przeciętne ryzyko  

wystąpienia problemów psychicznych 

 i/lub zachowań problemowych 

 



 

 

Kierunki zmian - podstawa programowa 
   

 
 

1. Poszerzenie problematyki edukacji dla 
bezpieczeństwa, w tym o ratownictwo medyczne.  

2. Ustalenie zakresu treści nauczania i liczby 
godzin zajęć poszczególnych przedmiotów, 
umożliwiających nauczycielom rozwijanie 
umiejętności pracy zespołowej uczniów, 
rozwiązywanie problemów.  

3. W podstawie programowej kształcenia 
ogólnego określono zadania wychowawczo-
profilaktyczne szkoły, w tym do realizacji na 
zajęciach z wychowawcą oraz zadania 
wychowawcze w przedmiotach na każdym etapie 
edukacyjnym w poszczególnych typach szkół.  
 

            Źródło: Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce. Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018. 
Opracowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej - materiał szkoleniowy 
 

 



Wychowanie to wspieranie dziecka  

w rozwoju ku pełnej dojrzałości (UPO) 

• zdrowy styl życia 
Dojrzałość fizyczna 

• odpowiedzialność Dojrzałość 
psychiczna (emocje, 
intelekt) 

• konstruktywne role społeczne 
Dojrzałość społeczna 

• system wartości, poczucie 
sensu życia Dojrzałość duchowa 

Za: Zbigniew B. Gaś, Wiesław Poleszak 



Wychowanie w duchu wartości 

Działania 

Stanowią praktyczną 
realizację wartości  

Zasady 

Regulują zachowania  
w społeczności w sposób, 

który służy ochronie  
i promowaniu wartości  

Wartości 

To co jest ważne w społeczności 



Wychowanie w duchu wartości - przykład 

Działania 

Interweniowanie, gdy ktoś 
przekracza zasady 

Stwarzanie okazji do wzajemnej 
pomocy, dzielenia się dobrem, 

współpracy, uczenie umiejętności 
np. rozwiązywania konfliktów  

 

 

Zasady  

„Nie wyzywamy się”, „Nie bijemy się” 
„Nie skarżymy”, „Jesteśmy dla siebie 

życzliwi”, „Pomagamy sobie 
nawzajem”, „Troszczymy się  

o drugiego”, „Stajemy w obronie  
słabszego” 

  

 Wartość 

KOLEŻEŃSTWO 



 
Wychowanie i profilaktyka w szkole 

 
     Szkoła ma zagwarantowaną autonomię  

w opracowaniu własnego programu wychowawczo-
profilaktycznego, który oprócz celów i zadań oraz założeń 
związanych z szerszym kontekstem społecznym powinien 
także uwzględniać miejscowe priorytety wychowawcze  
i środki realizacji. 

    W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu 
wychowawczo – profilaktycznego ważna jest stała, 
bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi 
podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, 
wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły. 

 

 
         Źródło: Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce. Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018. Opracowanie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej - materiał szkoleniowy. 



Program wychowawczo-profilaktyczny 

• Każda szkoła świadoma skutecznego 

wychowania musi opracować własny  

i niepowtarzalny program 

wychowawczo-profilaktyczny 

wynikający ze znajomości środowiska, 

diagnozy problemów wychowawczych  

i oczekiwań rodziców.  

   Wychowywanie jest skuteczne wtedy, 

kiedy wszystkie działania są spójne.  



 Współpraca = partnerstwo 
NAUCZYCIELE 
Czym dysponują?              

Wiedza i umiejętności dydaktyczne , 
wychowawcze,                
kompetencje osobiste.                    
Za co ponoszą 
odpowiedzialność?  

proces nauczania, metody i program 
nauczania, wymagania, ocenianie, 
zasady i metody wychowawcze  
w szkole,                            
budowanie współpracy  
i rozwiązywanie problemów w relacji 
z dzieckiem, w relacjach w klasie,             
bezpieczeństwo dziecka                 
w szkole. 

 

     

RODZICE                            
Czym dysponują?                 

Prawa rodzicielskie,                      
wiedza i umiejętności 
wychowawcze, miłość do dziecka.   

Za co ponoszą 
odpowiedzialność?   

wychowanie, rozwój, zdrowie, 
bezpieczeństwo dziecka,                                                                                                      
rozwiązywanie problemów w relacji 
z dzieckiem,                             
zasady i metody wychowawcze  
w domu, wymagania, 
podejmowanie decyzji w sprawie 
dziecka (wybór szkoły, wartości, 
leczenie). 

 

Dydaktyka 

Wychowanie 
Profilaktyka 

Za: A. Karasowska 



Wychowanie 

patriotyczne 
święta narodowe, 

tradycje lokalne 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

WYCHOWANIE 

Wartości, normy, postawy 
społeczne (tolerancja) 

EDUKACJA 
ZDROWOTNA 

Higiena, Odżywianie się 

Aktywność fizyczna 

PROFILAKTYKA 

Przemoc/ 
cyberprzemoc  

Uzależnienia 

Ochrona zdrowia 
psychicznego 

- Rekomendowane programy 
profilaktyczne 

 i promocji zdrowia psychicznego 

Wolontariat 

szkolny 

Zajęcia 

pozalekcyjne, 

pozaszkolne 

Samorząd 

ZHP/ZHP 

organizacje 

pozarządowe 

Działania na 

rzecz rodziców 

(edukacja, 

współpraca…) 

Procedury 

interwencyjne 

Bezpieczeństwo 

Treści 

programowe 

Oprac. własne 



Propozycja dokumentu PW-P 

 
 
 
 

 
1. Wstęp do programu wychowawczego 

profilaktycznego. 
2. Diagnoza potrzeb, w tym analiza zasobów 

szkoły/placówki oraz występujących 
zagrożeń. 

3. Wizja i misja szkoły. 
4. Cele wychowawcze: główny i szczegółowe. 
5. Sylwetka ucznia/absolwenta. 
6. Strategia wychowawczo – profilaktyczna,  

czyli zadania, treści i formy wychowawczo – 
profilaktyczne. 

7. Ceremoniał i tradycje szkoły. 
8. Plan realizacji zadań wychowawczo – 

profilaktycznych. 
9. Ewaluacja. 
 

Procedury postępowania w trudnych/kryzysowych 
sytuacjach 

Źródło: Materiał METiS w Katowicach 

 



Zawartość wstępu do PW-P 

Wstęp powinien być wizytówką szkoły. 

Powinien to być niezbyt obszerny tekst, zawierający:  

 podstawy prawne, wzięte pod uwagę przy jego 

konstruowaniu,  

 opis funkcjonowania szkoły (jaką specyfikę ma dana 

szkoła - charakterystyka środowisko szkoły, podmioty 

wspierające, w czym jesteśmy dobrzy),  

 opis sylwetki absolwenta/ucznia,  

 przyjęte wartości, na których opierają się zaplanowane 

działania wychowawczo - profilaktyczne,  

 przyjęte podstawy teoretyczne (głównie związane  

z rozumieniem etapów rozwojowych dziecka).  

 
 
 



Wizja szkoły 
Wizja szkoły to pozytywne wyobrażenie przyszłości 

organizacji (szkoły) lub osoby wyprowadzone na 
podstawie uznawanych wartości i idei,  

z którego wywodzą się cele i plany działania.  
(D. Elsner) 

 
Wizja szkoły odpowiada na następujące pytania:  
• Czym będziemy kierowali się w swojej działalności? 
• Czemu ma służyć nasza praca? 

 
Ustalone przez społeczność szkolną wartości pozwalają  
na stworzenie jasnej wizji szkoły, sprzyjającej wychowaniu  
w zgodzie z tymi wartościami. Stanowią one także podstawę  
dla stworzenia sylwetki absolwenta szkoły. 

        
      Np.:„We wszystkich naszych działaniach 

pamiętamy o przestrzeganiu praw 
dziecka” 



Diagnoza - uwagi 

„Jeśli diagnozę będzie przygotowywał jedynie 
zespół szkolny, to istnieje niebezpieczeństwo,  

że zajmie się tylko tym, czego się nie boi”.  
(Z. B. Gaś) 

Rodzice mogą : 

1.Pomóc nauczycielom przeanalizować obecny 
PW-P i zobaczyć sens pracy nad nowym  
lub zmodyfikować „stary”. 

2.Pomóc szkole zobaczyć jej zasoby i przygotować 
diagnozę potrzeb. 

Programu wychowawczego i programu 
profilaktyki nie powinno się „sklejać”,  

aby powstał jeden, ale można je zintegrować  
i stworzyć – jeden. 



 

Obszary diagnozy   

 

 

 

 

 

 

Czynniki chroniące  

 
Analiza zasobów  

 – mocne strony, szanse: 

• LIDER (dyrektor – 

sprawnie zarządzający, 

• kompetentni 

nauczyciele, 

• rodzice – partnerzy  

w działaniach, 

zainteresowani, 

włączający się, 

• Wspierające instytucje. 

 
 

Czynniki ryzyka 

 
Analiza zagrożeń 

 - słabe strony, zagrożenia: 

• złe zarządzanie  

w szkole/klasie 

• negatywny klimat 

społeczny, 

• wypaleni zawodowo 

nauczyciele 

• dysfunkcjonalne rodziny, 

• brak lub słaba współpraca 

między instytucjami. 

 

 

 



 

 

 

Cel główny/strategiczny (długofalowe działania)    cele 

szczegółowe/operacyjne (działania krótkoterminowe) 

Uwagi:  

 

 

• postaw, które chcemy modelować; 

• umiejętności, które chcemy kształtować; 

• wartości, które chcemy, aby członkowie 
społeczności szkolnej uznawali; 

• zachowań, które pozwolą uczniom radzić sobie 
w życiu; 

Wyrównywanie, 
przeciwdziałanie, stwarzanie 

szans, doskonalenie, 
kształcenie/ kształtowanie, 

budowanie itp. 

• Jaki stopień realizacji celu uznamy za 
zadowalający? 

• Co nam pokaże, że cel został 
osiągnięty?  

Prawidłowo sformułowany cel 
powinien być mierzalny.  

(SMART) 

 
• Jak zmierzymy? (narzędzie) 

• wskaźniki efektów (np. procentowe - 
ile nas zadowoli?) 

Kryterium mierzalności  



Warto pobudzić wyobraźnię i zobaczyć 

takiego absolwenta, który odniesie sukces 

realizując się w życiu osobistym  

i zawodowym, a tym samym potwierdzi 

realizację wartości.  
 

Sylwetka absolwenta 



Ceremoniały i tradycje szkolne  

Stałe imprezy wpisane w szkolny kalendarz, 
budują klimat danej szkoły, kształtują postawy 
społeczne, patriotyczne, utrwalają tradycje 
środowiska lokalnego i narodowe.  

 
 określenie możliwości wykorzystania tych świąt 

w pracy wychowawczej, 
 unikanie pułapki automatycznego zrealizowania 

zadań związanych z organizacją święta - szansa 
stworzenia prawdziwej, żywej tradycji szkoły. 



KALENDARZ ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI 

Święto/ 

uroczystość 

Data  Wykorzystanie   

w aspekcie 

wychowawczym 

 

Historyczne 

Święto Odzyskania 

Niepodległości 

Kalendarzowe Dzień 

Bezpiecznego 

Internetu  

Religijne Boże Narodzenie 

Rodzinne  Imieniny/urodziny  

Lokalne/ 

regionalne  

Rocznice, 

jubileusze  



Ustalenie planu działań 

• Plan realizacji zadań zawartych w PW-P 
powinien uwzględniać potrzeby uczniów  
z poszczególnych klas.  

• Osoby przypisane do poszczególnych zadań 
są koordynatorami.  

• Istotne jest stworzenie warunków  
do aktywnego udziału uczniów i rodziców  
w realizacji zadań.  

• W planie powinny znaleźć się zapisy, które 
pokażą, w jaki sposób będą monitorowane 
działania.  



OBSZARY ZADANIA 

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

ZDROWIE – 

edukacja 

zdrowotna 

Nabycie 

podstawowej wiedzy 

na temat stresu. 

Inspirowanie 

młodzieży do 

myślenia o własnej 

motywacji do 

działania. 

Nabywanie 

umiejętności 

gromadzenia i 

porządkowania 

wiedzy o sobie.  

Kształtowanie 

postaw otwartych na 

poszukiwanie 

pomocy oraz 

porady, kiedy 

zaczynają się 

trudności i kiedy 

wybór jest ważny i 

trudny. 

Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

poprzez 

promowanie 

aktywnego i 

zdrowego stylu 

życia.   

Zachęcanie uczniów 

do pracy nad własną 

motywacją oraz 

analizą czynników, 

które ich 

demotywują. 

Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania i 

realizacji zachowań 

prozdrowotnych.  

Prezentowanie 

sposobów 

pokonywania 

własnych słabości 

oraz akceptowania 

ograniczeń i 

niedoskonałości.  
  

  

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych cech 

osobowości. 

Kształtowanie 

konstruktywnego 

obrazu własnej 

osoby, np. 

świadomość 

mocnych i słabych 

stron. 

Rozwijanie 

właściwej postawy 

wobec zdrowia i 

życia jako 

najważniejszych 

wartości. 

Doskonalenie i 

wzmacnianie 

zdrowia fizycznego. 

Kształtowanie 

postawy 

proaktywnej, w 

której uczeń 

przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzialność za 

swoje działania, 

decyzje. 

Kształtowanie 

umiejętności 

świadomego 

wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

Rozwijanie 

umiejętności 

hierarchizacji 

zadań. 

Podnoszenie 

poczucia własnej 

wartości poprzez 

określanie 

osobistego 

potencjału. 

Kształtowanie 

świadomości 

własnego ciała z 

uwzględnieniem 

zmian fizycznych i 

psychicznych w 

okresie dojrzewania. 

Kształtowanie postawy 

uczniów nastawionej 

na rozwiązania – 

charakteryzującej się 

samoświadomością, 

wyobraźnią, 

kreatywnością. 

Kształtowanie 

umiejętności 

wyznaczania sobie 

celów krótko i 

długoterminowych. 

Rozwijanie 

umiejętności ustalania 

priorytetów 

uwzględniając 

kryteria ważności i 

pilności. 

Rozwijanie 

umiejętności oceny 

własnych możliwości. 

Kształtowanie 

świadomości 

dotyczącej 

wykorzystania ruchu 

w życiu człowieka jako 

skutecznego sposobu 

dbania o zdrowie 

fizyczne. 

Za: Marek Konopczyński, Joanna Borowik, Piotr Chlebowski, 

Marcin Kolemba, Katarzyna Szorc, Jolanta Szada – 

Borzyszkowska 

 



 
Ewaluacja PW-P  

Czyli co, w jakim celu i jak chcemy zmierzyć?    

 

Za: Zbigniew B. Gaś, Wiesław Poleszak 

 

Ewaluacja wewnątrzszkolna - przemyślane, 
systematyczne i zaplanowane działanie obejmujące 
opracowanie własnego systemu gromadzenia  
i opracowania informacji oceniających działania szkoły 
upublicznianych w postaci diagnoz, analiz, raportów  
i opinii, wykorzystywanych do doskonalenia jakości 
działań szkoły. 

  

 

Ewaluacja celu – 
czy osiągnięto 

zamierzone cele?  

Ewaluacja wyniku – 
jakie są efekty 
zrealizowanych 

działań? 

Ewaluacja procesu 
– czy sposób 

realizacji sprzyjał 
skuteczności? 



Cykliczność działań w środowisku szkolnym 

PW-P 

EWALUACJA 
PW-P 

MODYFIKACJA 
PW-P 

Wykorzystanie 

wniosków  

z wcześniejszej 

diagnozy pozwala 

opracować  

PW-P, który jest 

następnie wdrażany  

w życie 

Roczne działania 

wychowawcze  

i profilaktyczne na danym 

etapie edukacyjnym 

poddawane są ewaluacji 

(w różnych fazach roku 

szkolnego) 

Uzyskane wyniki badań 

ewaluacyjnych 

wykorzystywane są do 

korekty PW-P, który 

staje się w kolejnym 

roku szkolnym 

zmodyfikowanym PW-P  

Za: Zbigniew B. Gaś, Wiesław Poleszak  



Metody i narzędzia 

METODA 

 • Badanie ankietowe 

• Wywiad   

• Obserwacja  

• Pomiar  dydaktyczny  

• Analiza  dokumentacji 

 

 

• Grupa  fokusowa 

(zaprojektowana według 

określonego scenariusza) 

 

NARZĘDZIE 

 • kwestionariusz ankiety 

• kwestionariusz wywiadu 

• arkusz obserwacji 

• test (różne odmiany) 

• dyspozycje do analizy 

dokumentacji w formie 

pytań, punktów, na co 

zwrócić uwagę 

• scenariusz dyskusji 

 



Ewaluacja wewnętrzna - respektowanie norm 

społecznych (wymaganie 4.1.) 

Pytania 

kluczowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 

 

Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań oczekuje się 

od nich? 

 

W jaki sposób dowiadują się, jakich zachowań 

oczekuje się od nich? 

 

Czy uczniowie przestrzega normy społeczne? 

 

Jakie działania wychowawcze są podejmowane  

w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania 

zachowań prospołecznych? 

 

 90% uczniów przestrzega normy społeczne. 

 



Ewaluacja wewnętrzna - Rodzice są partnerami 

szkoły (Wymaganie 3.4 ) 

 

Pytania 

kluczowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik   

 

Jakie formy kontaktów z wychowawcą i innymi 

nauczycielami preferują rodzice? 

 

W jakich przedsięwzięciach realizowanych w szkole 

rodzice biorą udział? 

 

W jakich obszarach współpraca z rodzicami się nie 

udaje? 

 

Działania podejmowane przez szkołę są zgodne w 80% 

z oczekiwaniami rodziców. 

 

 

  



Warto   
• Doskonalić kompetencje – wspólnie  

z nauczycielami. 

 - dostępne są publikacje, szkolenia (programy 

edukacyjne) 

• Być aktywnym (rady rodziców = rodzice). 

- obecność w szkole, współdecydowanie 

• Brać udział w działaniach wychowawczych  

i profilaktycznych. 

 - udział w zajęciach, programach profilaktycznych 

realizowanych w szkole/klasie 

• Być wytrwałym. 

 



Literatura uzupełniająca: 

• „Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły  

i placówki”; Marek Konopczyński, Joanna Borowik, 

Piotr Chlebowski, Marcin Kolemba, Katarzyna Szorc, 

Jolanta Szada – Borzyszkowska. W: WYCHOWANIE  

I PROFILAKTYKA W SZKOLE/PLACÓWCE. Materiały 

szkoleniowe dla pracowników placówek 

doskonalenia nauczycieli. ORE, 2017. 

 

• „Opracowujemy i ewaluujemy Program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły”; 

Zbigniew B. Gaś, Wiesław Poleszak. ORE 2017. 

 
https://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-69967/program-wychowawczo-

profilaktyczny-szkoly/program-wychowawczo-profilaktyczny  
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