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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM.
KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W POZNANIU W ROKU SZKOLNYM

2018/2019
Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła
podstawowa od 1 września 2017r. realizuje 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.
Akty prawne:
•

ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. Poz. 59) – art. 10 ust. 1 pkt. 5
art 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. poz.
1249)

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoly policealnej (Dz.U. z 2017 r. Poz. 356)

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017r. W sprawie szczegółowej
organizacji szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. Poz. 649) – paragraf 4.
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Wprowadzenie do programu.
Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny
rozwój Ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym,
zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać
uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie
deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom
poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci
przedszkolnych w trudnych sytuacjach.
Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i

konsultacji

z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu Uczniowskiego.
Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.
Misja szkoły
„Mądrym być to wielka sztuka,
Ale dobrym znacznie większa."
Najważniejszym dobrem dla naszej szkoły jest Uczeń, który w przyjaznej atmosferze wzajemnej
akceptacji, poczuciu bezpieceństwa może osiągać sukcesy w swojej karierze szkolnej.
Uczymy i wychowujemy. Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania
we współczesnym świecie kierując sie uniwersalnymi wartościami takimi jak:
•

uczciwość,

•

wiarygodność,

•

odpowiedzialność,

•

wytrwałość,

•

poczucie własnej wartości,

•

szacunek dla innych ludzi,

•

ciekawość poznawcza,

•

kreatywność,

•

przedsiębiorczość,

•

kultura osobista,

•

gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

•

patriotyzm,

•

samorządność.
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Wizja szkoły
Wizja szkoły jest stanem, do którego zmierzamy, by jak najlepiej dbać o harmonijny rozwój uczniów.
Zgodnie z tym założeniem:
•

szkoła tworzy optymalne warunki dla rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym,
etycznym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym;

•

wyrównuje szanse, indywidualizuje proces edukacji, skutecznie motywuje i inspiruje stosując
aktywizujące metody kształcenia i nowoczesne środki dydaktyczne;

•

w szkole panuje klimat rzetelnej i twórczej pracy, bezpieczeństwa i życzliwości, respektowana
jest zasada partnerstwa trzech równoprawnych podmiotów społeczności szkolnej: dzieci,
rodziców i nauczycieli;

•

szkoła podejmuje działania mające na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania
świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych

•

uczniowie podejmują działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, aktywnie
korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych, odnoszą sukces edukacyjny
na miarę swoich możliwości i aspiracji, są przygotowani do skutecznego kontynuowania
edukacji na kolejnym etapie oraz sprawnego, aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania
w życiu rodziny, społeczności lokalnej, kraju, w warunkach współczesnego świata;

•

rodzice są partnerami w podejmowaniu i realizowaniu decyzji dotyczących życia szkoły,
aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości, otrzymują merytoryczną
pomoc i wsparcie w wychowaniu i kształceniu dzieci;

•

nauczyciele
się

są

kompetentni,

stale

podnoszą

swoje

kwalifikacje,

wspierają

wzajemnie w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych, wspierają uczniów

w ich rozwoju, podejmują działania dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania zachowań
właściwych, realizują edukację dla bezpieczeństwa, są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się
autorytetem u dzieci i młodzieży oraz rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie,
zajęcia prowadzą tak, by wydobywać i rozwijać talenty ucznia, nauczyć go samodzielnego
myślenia i wiary we własne siły;
•

życie społeczności szkolnej buduje się na wartościach czerpanych z polskiej tradycji i kultury,
tradycji szkoły i regionu, tworząc poczucie tożsamości narodowej i postawy patriotyczne,
jednocześnie uczy się szacunku dla innych tradycji i kultur w imię szeroko pojętej tolerancji.

•

szkoła dokonuje inwestycji doskonaląc i wzbogacając warunki lokalowe i wyposażenie,
by sprostać wyzwaniom edukacyjnym współczesnego świata;

•

szkoła, silnie zintegrowana ze środowiskiem, wykorzystuje jego zasoby na rzecz wzajemnego
rozwoju i zaspokajania potrzeb, cieszy się szacunkiem i uznaniem jego podmiotów.
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Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
1. Założenia ogólne.
Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu
promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej
dojrzałości w sferach:
•

fizycznej - zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie
zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

•

psychicznej - zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw
sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska
sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia
siły, chęci do życia i witalności;

•

społecznej

- kształtowanie

postawy otwartości

w

życiu

społecznym,

opartej

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu
umiejętności wypełniania ról społecznych;
•

aksjologicznej

-

zdobycie

konstruktywnego

i

stabilnego

systemu

wartości,

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną
wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać
się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, sportowych, treningów umiejętności, debat,
szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających
wykorzystywanie aktywnych metod pracy.
2. Zadania:
•

zadanie 1:Potrafię żyć z innymi i dla innych;

•

zadanie 2:Ja, mój dom, moja rodzina;

•

zadanie 3:Moje miejsce w społeczności lokalnej;

•

zadanie 4:Nasze miasto w regionie, Polsce i w Europie;

•

zadanie 5:Jestem kulturowy - aktywnie uczestniczę w kulturze;

•

zadanie 6:Potrafię korzystać różnych nośników informacji;

•

zadanie 7:Żyję zdrowo i bezpiecznie.
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3. Cele szczegółowe:
•

zadanie 1:Potrafię żyć z innymi i dla innych

Uczeń:
−

aktywnie i empatycznie słucha innych,

−

formułuje komunikat "ja", przyjmuje postawę asertywną,

−

wie, jak sobie radzić w sytuacji agresywnego zachowania innych osób nie używając
przemocy,

−

potrafi znaleźć w drugiej osobie pozytywne strony i wyrazić to w przyjazny sposób,
współpracuje w grupie, klasie, szkole,

−

zna i stosuje podstawowe zasady dobrego wychowania,

−

ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje,

−

potrafi programować własną karierę i dokonywać wyboru drogi życiowej.

•

zadanie 2: Ja, mój dom, moja rodzina

Uczeń:
−

rozumie znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka, umie podjąć określone role w życiu
rodziny,

−

zna sposoby prawidłowego komunikowania się w rodzinie, umie rozwiązywać konflikty
w rodzinie,

−

dostrzega i rozumie problemy ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych,
jest gotowy do niesienia im pomocy.

−

zadanie 3:Moje miejsce w społeczności lokalnej

Uczeń:
−

potrafi zlokalizować urzędy użyteczności publicznej, potrafi wypełnić proste druki
i formularze,

−

rozumie, na czym polega współpraca z różnymi instytucjami.

•

zadanie 4: Nasze miasto w regionie, Polsce i w Europie

Uczeń:
−

zna przeszłość historyczną miasta, regionu, kraju (ze szczególnym uwzględnieniem
odzyskania niepodległości w 1918 roku), dostrzega wkład i związek wydarzeń lokalnych
z dziejami ojczystymi i europejskimi,

−

zna obrzędy, tradycje i zwyczaje rodzinne, regionalne,

−

potrafi określić cechy folkloru (strój, budownictwo, przykłady wyrażeń gwarowych),
zna twórców kultury regionalnej i ich dzieła,
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−

potrafi wskazać przykłady zabytków z różnych epok w regionie,

−

potrafi odszukać obiekty zabytkowe w miejscowości,

−

zna znaczenie zabytków regionalnych dla kultury ogólnopolskiej i europejskiej, zna i nazywa
lokalne symbole (gminy, województwa),

−

potrafi wyróżnić polskie symbole narodowe spośród symboli innych państw europejskich,
zna wartości: poświęcenie, bezinteresowność, rozumie czym jest patriotyzm,

−

rozróżnia pojęcie mała i duża ojczyzna,

−

zna lokalnych bohaterów i potrafi ocenić ich wkład w historię ojczystą i europejską,
zna lokalne miejsca pamięci narodowej,

−

zna hymn szkolny, pieśni religijno-patriotyczne regionu oraz hymn państwowy, wyróżnia
hymn Unii Europejskiej,

−

zna położenie geograficzne miejscowości i regionu,

−

nazywa i potrafi wskazać na mapie sąsiadów miejscowości, województwa, Polski,

−

zna i charakteryzuje walory krajobrazowo - przyrodnicze miejscowości i regionu na tle innych
regionów Polski i Europy,

−

zna znaczenie regionu dla gospodarki polskiej i europejskiej,

−

zna wartości uniwersalne (dobro, piękno, sprawiedliwość, tolerancja) i stosuje je w praktyce,
zna podstawowe prawa dziecka i człowieka oraz nazwy instytucji powołanych do ich ochrony,
zna wzorce – autorytety moralne (polskie i europejskie),

−

poznaje języki obce,

−

potrafi dokonać samoidentyfikacji "Jestem Polakiem, ale i Europejczykiem",

−

ma postawę patriotyczną.

•

zadanie 5: Jestem kulturowy - aktywnie uczestniczę w kulturze

Uczeń:
−

uczeń umie odpowiednio korzystać z osiągnięć kultury.

−

potrafi dostosować swoje zachowanie do sytuacji i miejsca, umie okazać szacunek innym
ludziom,

−

wie, kiedy powinien ubrać się odświętnie, potrafi ocenić swoje zachowanie,

•

zadanie 6: Potrafię korzystać z różnych źródeł informacji

Uczeń:
−

rozumie treść poznawanych informacji, dokonuje ich selekcji i analizy, umie we właściwej
formie przekazać istotne treści,

−

potrafi samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji,
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umie świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków masowej komunikacji, potrafi
organizować pracę własną,

−

zna i stosuje zasady netykiety oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

•

zadanie 7: Żyję zdrowo i bezpiecznie

Uczeń:
•

interesuje się przyrodą,

•

propaguje postawę i zachowania ekologiczne,

•

odczuwa potrzebę kontaktu z przyrodą, potrafi chronić środowisko,

•

dąży do zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, potrafi zachować pozytywny
stosunek do rzeczywistości, wie, co to znaczy zdrowy styl życia i stosuje się do niego, potrafi
doskonalić własną sprawność fizyczną,

•

potrafi analizować przyczyny zakłóceń stanu zdrowia człowieka i częściowo je diagnozować,
zna środki uzależniające i ich negatywny wpływ na zdrowie i los człowieka,

•

wie, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

4. Model absolwenta.
Uczeń kończący edukację w Szkole Podstawowej nr 80:
•

zna swoje mocne i słabe strony, posiada poczucie własnej wartości,

•

dąży do osiągnięcia równowagi i harmonii psychicznej,

•

ma pozytywne nastawienie do świata, ludzi i samego siebie,

•

jest kulturalny, przestrzega zasad dobrych obyczajów, posługuje się poprawnie językiem
ojczystym,

•

w pracy jest samodzielny, wytrwały i systematyczny,

•

potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy, korzystać z różnych źródeł informacji,

•

posiada umiejętności

społeczne

i

interpersonalne

(potrafi

komunikować

się i współpracować z innymi, zachowywać się w sposób asertywny),
•

jest tolerancyjny, uczciwy, szanuje i akceptuje drugiego człowieka, umie nieść pomoc
potrzebującym,

•

jest odpowiedzialny za swoje zachowania i powierzone mu zadania,

•

dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

•

potrafi wypełniać swoje role społeczne w sposób należyty i adekwatny do wieku,

•

potrafi nawiązywać więzi koleżeńskie i przyjacielskie,

•

ma szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego
rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi ale i dla całego społeczeństwa,
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zna i pielęgnuje historię, tradycje i obyczaje własnej szkoły, miasta i regionu, ojczyzny
i Europy,

•

potrafi godnie reprezentować rodzinę, szkołę, miasto i ojczyznę,

•

potrafi odróżniać dobro od zła, oprzeć się presji grupy i dokonać wyboru zgodnie
z przyjętymi przez szkołę wartościami,

•

potrafi podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia
i prowadzeniu zdrowego stylu życia,

•

dba o ochronę przyrody, jest świadomy zagrożeń środowiska naturalnego.

5. Diagnoza sytuacji wychowawczej.
Po przeprowadzeniu diagnozy środowiska, analizie potrzeb i zasobów szkoły z obszaru wychowania
i profilaktyki w szkole na podstawie:
•

spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

•

analizy stanu wychowania w szkole:
- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,
- analiza uwag wpisanych do dziennika.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące
obszary problemowe:
•

niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń;

•

w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne,
tym zachowania agresywne uczniów;

•

niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach ze specjalistami

•

niewystarczająca profilaktyka uzależnień, przemocy, otyłości, cyberprzemocy.

6. Kryteria efektywności.
•

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

•

Wszyscy

nauczyciele

realizują

a w szczególności nauczyciele

Program

Wychowawczo

-

Profilaktyczny,

wychowawcy uwzględniają jego treści podczas

planowania i realizacji klasowych planów pracy.
•

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy
jego realizacji.

7. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.
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Dyrektor szkoły:
•

dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

•

stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom
podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

•

kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

•

organizuje szkolenia dla nauczycieli,

•

dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

Pedagog/psycholog szkolny:
•

ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,

•

ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich, Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, MOPR-em, kuratorami i innymi instytucjami.

•

diagnozuje problemy wychowawcze,

•

poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną
w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

•

doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;

Nauczyciel:
•

ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

•

wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

•

udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby
uczniów,

•

odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem

•

świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

Wychowawca klasy:
•

Świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem

•

koordynują pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

•

prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

•

dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą
nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój
i przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

•

poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

•

uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej
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realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły,

•

dba o wszechstronny rozwój ucznia, wspiera jego zainteresowania i pasje

Rodzice:
•

współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

•

dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci,

•

na bieżąco monitoruje postępy edukacyjne oraz frekwencję dziecka,

•

regularnie uczestniczy w zebraniach,

•

systematycznie kontroluje udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez
nauczycieli

Rozdział 3.
1. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I- III.
Zadania o charakterze wychowawczoprofilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się.

1. Uczniowie biorą udział w zabawach integrujących
grupę lub zespół klasowy.
2. Uczestniczą w uroczystościach klasowych i
szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju
indywidualnych
zainteresowań.

1.Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych,
o charakterze terapeutycznym, rozwijających
zainteresowania.
2.Praca z uczniem wybitnie uzdolnionym przygotowanie go do konkursu, olimpiady. Organizacja
i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Orientacja zawodowa.

1.Wstępne zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami
(nauczyciele organizują wyjścia do różnych zakładów
pracy).
2.Dzieci uzasadniają potrzebę uczenia się i zdobywania
nowych umiejętności.
3. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy
i edukacji, pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień (doradztwo zawodowe).

Poznanie reguł zachowania w miejscach
publicznych.

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.
2. Biorą udział w imprezach kulturalnych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i kulturalnego
zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy
utrudniające życie we współczesnym
świecie.

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru
i wyzbyciu się słabości.
2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu
wyeliminowania niepożądanych zachowań.

Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej
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Bezpieczeństwo.

1.Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.
2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych
dotyczących bezpieczeństwa tj. bezpieczne korzystanie
z Internetu, telefonów komórkowych oraz innych
mediów.
3. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
z zasadami pierwszej pomocy.
4. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.
5. Współpraca z policją, organizowanie spotkań
o tematyce bezpieczeństwa.

Wdrażanie ucznia do samodzielności.
Podejmowanie samodzielnych wyborów
sposobów spędzania wolnego czasu (pod
nadzorem nauczycieli i wychowawców
świetlicy).

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących
samodzielności w wykonywaniu czynności
samoobsługowych i pracy na lekcji.
2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do
czytelnictwa.
3. Samodzielnie korzystają ze stołówki szkolnej.
4. Uczniowie oraz rodzice zachęcani są do stwarzania
przestrzeni w domu do większej samodzielności dzieci.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka.

1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi
z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Poznanie obowiązków ucznia.
3. Uświadamianie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić
z prośbą o pomoc.
4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji
i szacunku dla drugiego człowieka.

Kształtowanie postaw obywatelsko –
patriotycznych.

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą
okolicą, krajem (100-lecie odzyskania niepodległości
2. Poznają symbole narodowe i europejskie.
3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze
szkolnym i państwowym.
4.Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą
okolicą, krajem.
5. Poznają symbole narodowe i europejskie.
6. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze
szkolnym i państwowym.

Przygotowanie uczniów do praktycznego
wykorzystania wiedzy.

1. Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji wykonywanie projektów.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych.
2.Wspieranie samodzielności uczniów oraz
nieszablonowego rozwiązywania problemów.
3.Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

Propagowanie zdrowego stylu życia.

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
w organizacjach działających w szkole.
2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.
3.Realizacja programów: „Mleko i owoce w szkole”
4. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych
używaniu substancji psychoaktywnych wśród
najmłodszych poprzez różnorodne zajęci oraz
uzależnieniu od Internetu.

Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej
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Eliminowanie napięć psychicznych
spowodowanych
niepowodzeniami szkolnymi oraz
trudnościami w kontaktach z rówieśnikami.

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych,
zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz o innym charakterze
terapeutycznym.
2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem i
psychologiem.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w
rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka
w szkole i poza nią.
2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom,
nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych
sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.
3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.
4.Konsultacje dla rodziców.
5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie
rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.
6.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach
Dziecka,Statutem Szkoły i regulaminami, programami.
7. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można
uzyskać pomoc specjalistyczną.
8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania
niebezpiecznych środków i substancji, a także norm
rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku
rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach
szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem,
konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie
procedury „Niebieskiej karty” lub powiadomienie Sądu.

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII.
Zadania o charakterze wychowawczoprofilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Rozwój osobowości ucznia.

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:
• wykorzystywanie sytuacji szkolnych
do treningu rozpoznawania własnych emocji,
uczuć, predyspozycji i deficytów,
• wdrażanie do autorefleksji
2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji
i samokontroli:
• kształtowanie umiejętności kontrolowania
zachowania i panowania nad emocjami
i kreowania własnego wizerunku,
• uczenie rozpoznawania swoich silnych
i słabych stron, będących podstawą
do tworzenia adekwatnej samooceny
3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:
• motywowanie do nauki szkolnej,

Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej
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•
•

rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów
stwarzanie warunków do realizowania działań
wynikających z zainteresowań,
• rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
• kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi
indywidualnych talentów
i uzdolnień,
• pomoc w radzeniu sobie z własnymi słabymi
stronami,
• kształtowanie hierarchii wartości,
• praca z uczniem zdolnym,
• praca z uczniem o specyficznych potrzebach
edukacyjnych;
4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.
Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne
do współdziałania w zespole.

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia
społecznego poprzez:
• promowanie zasad bezpiecznego
i kulturalnego zachowania się,
• poszanowanie praw i potrzeb innych,
3. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych
i społecznych poprzez:
• wdrażanie do empatii,
• współpraca w zespołach,
• realizacja projektów,
• kształtowanie umiejętności efektywnego
zachowania się w sytuacjach trudnych,
konfliktowych, ryzykownych,
3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:
• kształtowanie umiejętności nieagresywnego
rozwiązania konfliktów
i zachowania się w sytuacji problemowej,
• rozpoznawanie i nazywanie zachowań
agresywnych.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról 1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut,
społecznych i obywatelskich.
regulaminy, procedury).
2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału
w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych
poprzez:
• zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły,
• poszanowanie mienia szkoły,
• tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.
Orientacja zawodowa.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

1 . Kształtowanie pozytywnych postaw wobec
pracy i edukacji, pobudzanie, rozpoznawanie
i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (doradztwo
zawodowe).
2.Uczniowie dokonują wyboru dalszej ścieżki
edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu
doradczym.
1.Zapoznanie uczniów z historią miasta i regionu,
znaczenie jego herbu, zabytkami, kulturą, itp. (100- lecie
odzyskania niepodległości).

Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej
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2.Uczestnictwo w akademii, apelu przygotowanym przez
uczniów.
3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy
jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych
krajów.
4. Wykonanie okazjonalnych gazetek
na gazetkach klasowych i szkolnych.
Kształtowanie postaw i nawyków
proekologicznych.

1.Uczestnictwo w zajęciach proekologicznych
na lekcjach biologii, fizyki i chemii.
2.Uczestnictwo w konkursach związanych
z tematyką ekologiczną.
3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”, zbiórka
makulatury.
4.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia
na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych.
5.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym
odżywianiu się.
6.Fluoryzacja zębów - program profilaktyczny.
7.Rozwijanie zdrowia fizycznego szczególnie
na lekcjach wychowania fizycznego.
8.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych
dotyczących promocji zdrowia.
9.Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień
w formie szkoleń i kursów.

Zapobieganie samowolnemu
opuszczaniu zajęć lekcyjnych.

1. Omówienie konsekwencji opuszczania zajęć
lekcyjnych.
2. Opracowanie i przestrzeganie procedury postępowania
w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w
szczególności u dzieci ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnym.

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, zajęć
korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych,
Socjoterapeutycznych oraz o innym charakterze
terapeutycznym.
2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem
i psychologiem szkolnym.
3. Współpraca z poradnią psychologiczno pedagogiczną.

Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim
statusie materialnym.

1.Współpraca z MOPRem, PCŚ, Caritas.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka
w szkole i poza nią.
2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.
3.Konsultacje dla rodziców.
4.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka,
Statutem Szkoły i regulaminami,
programami.
5.Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania
niebezpiecznych środków i substancji,
a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia
psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo
formach doskonalenia: kursach, szkoleniach.

Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkoły podstawowej
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6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom,
nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych
sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania
ze specjalistami.
Integrowanie działań wychowawczych szkoły i
rodziny.

1.Spotkania rodziców z wychowawcami
na zebraniach i indywidualne konsultacje.
2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę
uroczystościach i imprezach szkolnych.

Profilaktyka zagrożeń.

1.Przeprowadzenie diagnozy środowiska ucznia,
2.Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli
w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania
pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze,
alkohol, nikotynę, a także
w przypadku uzależnienia od Internetu.
3.Konkursy wiedzy na temat używek dla uczniów,
gazetki ścienne,
4.Bieżące informowanie rodziców/prawnych
opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka,
o swoich sugestiach i spostrzeżeniach.
5.Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia
sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie
ochrony przed agresją, przemocą,
6.Zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm
obowiązujących w szkole
7. Stała współpraca z pracownikami szkoły
w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań
uczniów
8. Reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania
ucznia,
9. Spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące
odpowiedzialności nieletnich.
10. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec
zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:
• propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń
cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)
• jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,
• omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem
z Internetu, ujawnienia danych osobowych.

Rozdział 4
3. Ewaluacja programu.
Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji
i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu
pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

