
 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły 
na rok szkolny 2021/2022 

 
Szkolenie online z MAŁGORZATĄ KACZYŃSKĄ  

          
Zgodnie z regulacjami prawnymi, w ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 
szkoła ma obowiązek dokonania diagnozy potrzeb środowiska wychowawczego, w tym określenia 
czynników chroniących i ryzyka, które co roku ulegają zmianom. Jednocześnie program podlega 
ocenie efektywności założonych i realizowanych działań w poszczególnych obszarach.  
 
W związku z  obecnym kierunkiem polityki oświatowej państwa, niezbędne jest więc podejmowanie 
działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego                       
w sytuacji kryzysowej wywołanej stanem pandemii. 
 
Zapraszamy na spotkanie, które pozwoli na przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania na 
działania wychowawcze i profilaktyczne oraz opracowanie programu adekwatnego do potrzeb 
szkoły, w tym realizację zadań „żywego planu pracy wychowawczo - profilaktycznej” w nowym roku 
szkolnym 2021/2022. 
 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   
 

• Zapoznanie z podstawami prawnymi realizacji zadań wychowawczo-
profilaktycznych 

• Diagnozę potrzeb środowiska wychowawczego i planowanie kierunku zmian  

• Podejmowanie działań w zakresie wsparcia wychowawczego                                                        
i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią COVID - 19 

• Modyfikowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w ramach realizacji 
programu 

• Przeprowadzanie ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego  
 

Tematyka: 
 

• Prawne uwarunkowania diagnozy w środowisku szkolnym 

• Obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze               
i profilaktyczne 

• Metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej 



 

 

• Planowanie działań wychowawczo - profilaktycznych na podstawie diagnozy 
potrzeb środowiska 

• Struktura programu i etapy pracy  

• Rola i zadania osób odpowiedzialnych za realizację działań w poszczególnych 
obszarach 

• „Żywy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej” – uszczegółowienie 
przewidywanych działań, zgodnych z celami programu 

• Sposoby ewaluacji programu – narzędzia, dokumentowanie 

 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: nauczyciele i specjaliści szkolni 
 
Forma: online 
 
Czas trwania:  3 godz. dydaktyczne 
 

Terminy:   8 września 2021 r., godz. 17:00 – 19:15 
        

    22 września 2021 r., godz. 17:00 – 19:15 
 

Cena: 149 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie                       

o udziale w szkoleniu) 
 

Osoba prowadząca: Małgorzata Kaczyńska – pedagog, socjolog, psycholog, terapeutka, 
mediator. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole, ponadto prowadzi 
pracownię psychoedukacji, gdzie wspiera dzieci i młodzież w kryzysie. Specjalistka w 
obszarze organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Podczas autorskich warsztatów i szkoleń zwraca 
szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania poruszanego zagadnienia.  
 
 

 
Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

 

http://www.empiria.edu.pl/

