
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Aneks do programu wychowawczo – profilaktycznego  2018/2019 

 

W podstawie prawnej dodaje się pkt 15, który brzmi:”Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 

sierpnia 2018r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych,środków odurzających, oraz nowych 

substancji psychoaktywnych”. 

W zakresie celu:”Uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności służące prowadzeniu 

zdrowego stylu życia i podejmowaniu zachowań prozdrowotnych”, w obszarze rozwoju fizycznego 

,  

- w zadaniu 3, w rubryce „sposób realizacji ”, dodaje się akapit o treści „realizacja innowacji 

„Trzymaj się prosto” 

- w zadaniu 4 w rubryce „sposób realizacji ” dodaje się akapit o treści „realizacja innowacji 

„Dieta i wiedza kluczem do zdrowia”. 

W zakresie celu: „Uczeń zdobywa wiedzę służącą rozumieniu otaczającego świata i  unikaniu 

zagrożeń oraz rozwija umiejętność podejmowania decyzji i wyciągania konstruktywnych wniosków 

w wyniku nabytych doświadczeń”, w obszarze rozwoju psychicznego (w sferze intelektualnej) 

- w zadaniu 3 w rubryce „sposób realizacji”, dodaje się akapity o treści: „realizacja innowacji 

„Terapia ręki poprzez arteterapię w szkolnej pracowni ceramicznej”, realizacja innowacji „Ja w 

Krakowie” 

- w zadaniu 4 w rubryce „sposób realizacji” ostatnie akapity otrzymują brzmienie:  

- ”wspieranie rodziców na etapie wyboru zawodu dla ich dzieci,  

- wdrażanie do korzystania z dostępnych portali internetowych adresowanych do osób z 

autyzmem, 

- w zależności od aktualnych potrzeb nawiązywanie współpracy z instytucjami działającymi na 

rzecz osób z autyzmem (np.: Ośrodek dla Osób z Autyzmem Effatha, ŚDS przy KTA „Świetlica”, 

Farma życia) 

- nawiązywanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami w celu praktycznej nauki zawodu. 

W zakresie celu: „Uczeń prezentuje prawidłowe postawy społeczne oraz respektuje normy życia 

społecznego, doskonali umiejętności pełnienia ról społecznych i budowania relacji”, 

- w zadaniu 4 w rubryce „sposób realizacji ” dodaje się akapit o treści „realizacja innowacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

„Razem poznajemy świat” 

- w zadaniu 7, w rubryce „ sposób realizacji”dodaje się akapit o treści”realizacja innowacji 

„Kuźnia sztuki” 

- w zadaniu 8, w rubryce „sposób realizacji” dodaje się akapit o treści”realizacja 

innowacji”Poznajemy Małopolskę” 

- w zadaniu 11w rubryce „sposób realizacji” dodaje się akapit o treści „realizacja innowacji 

„Wstęp do dorosłości”.                                                                                                                                                    


