
Aneks  do Programu Profilaktyczno – Wychowawczego 

 Szkoły Podstawowej nr  6 w Głogowie 

 

 Na podstawie przeprowadzonych w szkole ankiet wśród uczniów, rodziców                                       

i pracowników szkoły oraz rozporządzeń MEN wprowadza się niniejszym aneksem zmiany do 

Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie:  

W nagłówku : 

 „z uwzględnieniem „Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa                               

w roku szkolnym 2019/2020”. 

IV NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

Pkt.4. Dopisuje się : „ Kształtowanie  postaw w zakresie profilaktyki uzależnień wśród uczniów i 

rodziców.   

Pkt.5  Dopisuje się: Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

W : ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY    REALIZACJI 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH                                  

I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ: Tabela 

I Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Str.9 

 

Dopisuje się:  pkt. 13 - Zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi – wolontariat.  

Forma realizacji - dopisuje się: Organizowanie w szkole akcji charytatywnych i innych działań (m. 

in. “Marzycielska poczta”). 

 

II. Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej. 
 

Str.10 
 

Forma realizacji - dopisuje się: Bajka terapeutyczna: “Poczuj, zrozum, pomóż”. 

 

III. Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych. 
 

Str.11 
 

Forma realizacji - dopisuje się: Prelekcja dla rodziców – nt. “Wpływ mediow na życie dziecka”. 



 

Lekcje wychowawcze nt. cyberagresji. 
 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

I. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu  

Str. 14  

Cele - dopisuje się: 6 - Uwrażliwianie uczniów na potrzeby osób dotkniętych chorobami.   

Forma realizacji - dopisuje się: Spotkanie z dawcą szpiku kostnego, spektakle. 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

 

X Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami. 

 

Str.19 

Cele - dopisuje się: pkt 13 – Współpraca z Teatrem Miejskim im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie 

oraz pkt 14 – Współpraca z fundacją DKMS. 

 

Do niniejszego aneksu dołącza się wytyczne, na podstawie których go sporządzono: 

 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 
 

W kolejnych latach priorytety MEN i priorytety szkoły uwzględniające wnioski                                     

z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej społeczności 

szkolnej będą aktualizowane poprzez aneks do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

Opracowany w zespole profilaktyczno-wychowawczym 

 

Rada Pedagogiczna zatwierdziła dnia   29.08.2019 r. 


