PROGRAM
PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Swoszowej

Program profilaktyczno – wychowawczy został uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej
w dniu …………………………………..………

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r, Nr 256,
poz.2572
z
późniejszymi
zmianami).
2. 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.
z
2015r.
poz.
1249).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 szkoły policealnej (Dz.U.z
2017r.,poz.156)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59)
5. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
6. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 783).
7. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.483)
9. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998r. Nr 51, poz.318)
10. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Narodów
Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991, Nr 120, poz.526 z późniejszymi
zmianami)
11. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
12. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz
bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był ,a nie tylko
więcej miał; aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”
(Jan Paweł II)

I. Wprowadzenie
Człowiek swoją wędrówkę przez życie rozpoczyna od domu rodzinnego.
W tym najważniejszym dla każdego z nas środowisku kształtują się fundamenty
naszego człowieczeństwa. Wyrusza w drogę, która ma go doprowadzić do wybranego
celu. Ten wspaniały proces dążenia do osiągnięcia celu życia („stawania się
człowiekiem”) nazywa się wychowaniem. Młodego człowieka wychowują osoby, a nie
idee i nie cele, nawet te najwznioślejsze, bo wychowanie jest spotkaniem osób:
rodziców i dziecka, nauczyciela i ucznia, ich wspólną wędrówką ku prawdzie dobru,
pięknu. Z czasem zostanie z tym zadaniem człowiek sam; ważne jest, by wiedział
wtedy, że stać się w pełni sobą, jest tym samym, co stać się w pełni człowiekiem.
Podstawowym i naturalnym środowiskiem społeczno - wychowawczym życia dzieci
i młodzieży jest rodzina. To właśnie rodzice posiadają pierwotne i największe prawa
wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. To oni powinni zapewnić dziecku
poczucie bezpieczeństwa, miłości, troski oraz równowagi emocjonalnej. Również w
rodzinie poznać czym, jest dobro, sprawiedliwość i zaufanie do drugiego człowieka, a
także powinno nauczyć się poszanowania godności, tolerancji oraz szacunku dla siebie
i innych. To dom rodzinny powinien umiejętnie wprowadzić dziecko w życie społeczne,
w świat kultury, wartości moralnych.
Rolą szkoły jest ich wspieranie w dziedzinie wychowania. Stąd też wynikają dwie
ważne konsekwencje. Po pierwsze, szkoła nie ponosi wyłącznej i całkowitej
odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawczo -profilaktyczne. Po
drugie, kierunek działalności wychowawczo - profilaktycznej nie może być
sprzeczny z wolą rodziców.
Wychowanie i profilaktyka w szkole nie jest ani sprawą odrębną, ani dodatkową, ani
też priorytetową – stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela. Wynika z
tego , że obowiązkiem każdego nauczyciela jest wspomaganie w każdej
działalności edukacyjnej i profilaktycznej wszechstronnego rozwoju osobowego
ucznia, a więc rozwijanie w nim również dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
Ważne jest, aby w swojej życiowej wędrówce do wybranych celów, młodzi ludzie
kierowali się takimi wartościami jak dobro, rzetelna praca, uczciwość. Wartością o

podstawowym znaczeniu winien być również dla nich patriotyzm, a więc również silne
poczucie własnej narodowej tożsamości.
Program wychowawczo – profilaktyczny kierowany jest do każdego ucznia,
zarówno zdolnego jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i
zdrowotnymi, potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
Opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i
samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści
szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i
wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i
profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu,
że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej
działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne
państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny
rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces
wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki
problemów dzieci i młodzieży.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym
zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie
programowej.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów
kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych,
których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i
nauczycieli.
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy
potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:


wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),



wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,



wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych,
zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),



innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja
funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi,
spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom
problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczoprofilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
obejmują:


powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i
wszystkich pracowników szkoły,



zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i
współpracę w realizacji zadań określonych w programie,



respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz
kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd
uczniowski),



współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział
organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i
profilaktyczną szkoły),



współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,



inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

II. Wizja szkoły
Sfera organizacji i kierowania szkołą
„Przygotowujemy do życia we współczesnym społeczeństwie”
–
Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą wszystkich
(nauczycieli, uczniów, rodziców) do twórczych działań.
–
Zespołowo decydujemy o
wychowawczych i opiekuńczych .

zamierzonych

działaniach

dydaktycznych,

–
Wspólnie tworzymy podstawowe dokumenty szkoły, np.: statut szkoły,
program
profilaktyczny,
program
wychowawczy,
wewnątrzszkolny system oceniania, plan pracy, itp.
–
Kompletujemy zespół ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i dużym
zaangażowaniem
w
życie
szkoły.
Podnosimy
kwalifikacje
kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN. Kierujemy się zasadą ,,Kto
nie idzie do przodu, ten się cofa.”
–
Prowadzimy działania w celu ciągłego doskonalenia,
unowocześniania i urozmaicania naszych metod pracy.

ulepszania

,

–
Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami i przepisami
prawa oświatowego.

–
Dbamy o życzliwą atmosferę pracy w naszej szkole i właściwe stosunki
interpersonalne,
np.:
nauczyciel
–
uczeń,
uczeń
–uczeń,
nauczyciel – rodzic, nauczyciel - nauczyciel.
–
Dbamy o modernizację i zwiększenie oraz właściwe wykorzystanie bazy
szkoły,
w
tym
zwiększenie
i
urozmaicenie
pomocy dydaktycznych.
2. Sfera dydaktyczna
„Pomagamy uczniom otworzyć drzwi do dalszych etapów kształcenia”
- Uczymy głównie metodami aktywnymi i aktywizującymi uczniów do wytężonej
pracy.
Wyznajemy
zasadę,
że
„te
metody
są
dobre,
które
są skuteczne, przynoszą zamierzone efekty” i są dostosowane do możliwości
uczniów.
- Realizujemy treści nauczania zgodnie z podstawą programową.
- Dbamy o rozwijanie umiejętności kluczowych naszych uczniów.
Wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne i komputerowe,
różnorodne
dostępne
środki
dydaktyczne
w
celu
urozmaicenia procesu dydaktycznego i zwiększenia aktywności i mobilizacji
uczniów.
- Stwarzamy możliwość rozwoju indywidualnych uzdolnień, talentów i
zainteresowań. Zachęcamy
uczniów
do
udziału
w
konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych.
- Stosujemy system pomocy dla uczniów z trudnościami szkolnymi, dostosowujemy
wymagania
do
możliwości
uczniów
zgodnie
z
orzeczeniami
i opiniami PPP, prowadzimy indywidualizację procesu dydaktycznego.
- Stosujemy motywacyjny i aktywizujący system oceniania.
- Proponujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych.
- Prowadzimy ewaluację wewnętrzną pracy szkoły i pomiar dydaktyczny,
wykorzystując różnorodne narzędzia pomiaru.
3. Sfera wychowawczo –opiekuńcza
„Uczymy, jak być dobrym człowiekiem”
- Tworzymy atmosferę życzliwą i przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy
i rozwijaniu umiejętności.
- Dbamy o to, aby nasza szkoła była zdrowa i bezpieczna – realizujemy programy
profilaktyczne.
Propagujemy
zdrowy
styl
życia
i unikanie wszelkich uzależnień.
- Propagujemy zachowania proekologiczne .

- Kształtujemy postawy patriotyczne, zainteresowanie historią i kulturą środowiska
lokalnego. Rozwijamy aktywność społeczną uczniów.
- Jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia..
- Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.
- Poddajemy fachowej opiece dzieci specjalnej troski ( dzieci nauczane programem
szkoły
specjalnej,
dzieci
z
opiniami
PPP,
nauczanie indywidualne, zajęcia wyrównawcze, programy terapeutyczne) oraz dzieci
wybitnie
uzdolnione.
Staramy
się
zapewnić
możliwości indywidualnego rozwoju.
Współpracujemy z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad. Staramy się
zaangażować rodziców w pracę i życie szkoły.
- Staramy się włączyć uczniów w życie lokalnego środowiska, zainteresować ich jego
sprawami i problemami.
- Propagujemy nauki i przesłania Jana Pawła II
- Staramy się postępować według nauk Ojca Świętego, aby nigdy nie splamić
sztandaru Szkoły i być godnym Wielkiego Patrona.
- Staramy się pomagać uczniom i ich rodzicom w miarę naszych możliwości.
Organizujemy pomoc w nauce i pomoc socjalną.
4. Promocja szkoły
- Aktywnie współpracujemy z organem prowadzącym i realizujemy założenia polityki
oświatowej gminy.
- Bierzemy aktywny udział w imprezach lokalnych i środowiskowych, jesteśmy
organizatorami lub współorganizatorami imprez lokalnych.
- Publikujemy informacje o naszej szkole w Internecie (prowadzimy stronę
internetową naszej szkoły)
- Staramy się zdobyć dodatkowe fundusze dla szkoły
- Współpracujemy z instytucjami i organizacjami lokalnymi
- Jesteśmy organizatorami imprez dla szkoły i społeczności lokalnej propagujących
sylwetkę, pontyfikat i nauki Świętego Jana Pawła II.
- Godnie reprezentujemy naszą Szkołę na zewnątrz.
- Propagujemy sukcesy naszych uczniów.

III. Misja szkoły
„Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią
ludzie zarówno wierzący, jak poszukujący i niewierzący poczują się
związani najpiękniejszym zadaniem –zadaniem cierpliwego
i pełnego spokoju mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom
jak być człowiekiem naprawdę...”
(Karol Wojtyła)

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata,
kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także
przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju
uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc
psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest
przeciwdziałanie
pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za
siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. Misją
szkoły jest także uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w
społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i
kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły
poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.
1. Chcemy poznać potrzeby, zainteresowania i problemy naszych uczniów, aby
wspierać ich w osiąganiu celów i pomagać w kształtowaniu umiejętności radzenia
sobie w różnych, w tym i trudnych sytuacjach życiowych.
2. Chcemy stworzyć uczniom warunki umożliwiające im odkrywanie siebie,
swoich możliwości, utwierdzające ich w poczuciu własnej wartości, a przede
wszystkim pozwalające czerpać radość z własnego rozwoju.
3. Chcemy wyrabiać szacunek dla historii naszej Ojczyzny, naszego regionu
poprzez rozwijanie jej tradycji.
4. Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane przez uczniów celem rozwoju ich
samodzielności i samorządności oraz włączać ich do aktywnego udziału w życiu
lokalnego społeczeństwa.
5. Chcemy organizować wycieczki autokarowe oraz rowerowe celem poznawania
pięknych
miejsc
własnego
kraju
oraz
promowania
zdrowego stylu życia.
6. Chcemy przygotować uczniów do następnego etapu kształcenia.
7. Chcemy wspierać rodziców w procesie wychowawczym.

8. Pielęgnujemy pamięć o Ojcu Świętym Janie Pawle II, propagujemy Jego
pontyfikat i dokonania, staramy się postępować według Jego nauk.

IV. Cele i zadania ogólne.
Zadania ogólne Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej:
-kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży służące rozwojowi poczucia
odpowiedzialności,
miłości
do
Ojczyzny
oraz
poszanowania
dla polskiego dziedzictwa kulturowego – oparte na uniwersalnych zasadach etyki;
-zapewnienie uczniom warunków niezbędnych dla ich rozwoju i przygotowanie ich do
wypełniania
obowiązków
rodzinnych
i
obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
-wspomaganie rodziny w procesie wychowania;
-umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i religijnej
oraz podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej .
Szkoła zapewnia uczniom:
1) W zakresie dydaktyki:
a. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania czytania ze
zrozumieniem,
b. poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym
kontynuację nauki
na
następnym
etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego
opanowania przekazywanych treści,
c. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
(przyczynowo-skutkowych,
funkcjonalnych,
czasowych
i przestrzennych itp.),
d. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
e. przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do
lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
f. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
g. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej.
2) W zakresie nabywania umiejętności:
a. planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz
większej odpowiedzialności,
b. skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentację własnego punktu
widzenia
i
uwzględnianie
poglądów
innych
ludzi,

poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych
wystąpień,
c. efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi
międzyludzkich,
podejmowanie
indywidualnych
i
grupowych
decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,
d. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,
e. poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz
efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,
f. odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i
nawyków,
g. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
h. przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i
problemów społecznych.
3) W zakresie wychowania:
a. stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze
intelektualnym,
psychicznym,
społecznym,
zdrowotnym,
moralnym, estetycznym i duchowym,
b. przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i
hierarchizacji wartości,
c. kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i
rozumienia ich poglądów,
d. przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we
współczesnym świecie,
aktywnego
uczestnictwa
w życiu lokalnego społeczeństwa
e. przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z
dorobku
kultury
narodowej
oraz
europejskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie
ofert medialnych,
f. utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,
g. poznawanie i promowanie nauk i dokonań Ojca Świętego – Jana Pawła II
h.
promowanie
wychowania
zdrowotnego
i
ekologicznego
działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,

poprzez

i. przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom,
które
dotknięte
są
problemami
związanymi
z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym
niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy,
uwrażliwianie na problemy i potrzeby innych ludzi.

4) W zakresie profilaktyki:
a. kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych
kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi,
b. wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i
pozaszkolnych,
c. uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym,
w szkole, w miejscach publicznych oraz wobec obcych,
d. budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny,
e. wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i
społecznego,
f. kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z
trudną sytuacją,
g. stwarzanie możliwości do doskonalenia się,
h. promowanie właściwych postaw prozdrowotnych i proekologicznych, włączanie
uczniów do czynnych działań w tym zakresie,
i. promowanie unikania nałogów, w tym palenia tytoniu, alkoholizmu, używania
narkotyków i innych używek, zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z ich używania
j. promowanie zdrowego stylu życia, zasad zdrowego żywienia i aktywności
sportowej
k. wyposażenie w wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego umożliwiającą
dzieciom bycie bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego, przygotowanie
uczniów do zdawania egzaminu na kartę rowerową
l. wdrażanie do asertywności w życiu codziennym
ł. zapewnia wsparcie uczniom ze względu na ich sytuację materialną, rodzinną i
środowiskową i gdy rozpoznano u nich wczesne objawy zażywania środków
odurzających i psychoaktywnych.
5) W zakresie opieki:
a. eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz
związanych z tym problemów,
b. stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i
pracowników szkoły,
c. udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym w
trudnej sytuacji.

V. Uczestnicy programu.
1. Dyrektor szkoły:
 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,dba o
prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych
rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań
programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest
rozwijanie kompetencji uczniów,
 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy,
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i
innowacyjnej szkoły,
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem
szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w
realizacji zadań,
 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie
zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 Organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, umożliwia udział w
kursach pedagogicznych.
 Inspiruje nauczycieli i uczniów do twórczej pracy
 Niesie wszechstronną pomoc dzieciom, współpracuje z GOPS, PPPP, Policją
 Współpracuje z różnymi organizacjami nad organizowaniem czasu wolnego
uczniów
 Czuwa nad przestrzeganiem praw uczniów i ich bezpieczeństwem w szkole.
 Dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i
wychowawczych
 Finansuje, monitoruje pracę wychowawców klas
 Wyznacza odpowiedzialnych za realizację
 Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki
 Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi
działania z zakresu profilaktyki
 Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole
 Zachęca uczniów do udziału w działaniach profilaktycznych
2. Rada pedagogiczna:
 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w
zakresie działań profilaktycznych,

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznegoi uchwala go w
porozumieniu z Radą rodziców,
 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w
sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 uczestniczy
w
realizacjiszkolnego
programu
wychowawczoprofilaktycznego,
 uczestniczy
w
ewaluacji
szkolnego
programu
wychowawczoprofilaktycznego.

3. Nauczyciele:
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań
wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego,
 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem
stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień
uczniów,
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
w nauce na swoich zajęciach,
 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
 Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtują u uczniów i ich
rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji
wynikających z popełnionych czynów karalnych.
 Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania
społecznego.
 Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój
psychofizyczny uczniów , ich zdolności i zainteresowania.
 Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze
wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w
szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
4. Wychowawcy klas:
 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w
Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan














pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając
specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
przygotowują sprawozdanie zrealizacjiplanu pracy wychowawczej i wnioski
do dalszej pracy,
zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i
obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez
przewodniczącego zespołu,
oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w
szkole procedurami,
współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,
pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o
specjalnych potrzebach,
wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej
sytuacji,
rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym
zachowaniom podopiecznych,
współpracująz sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na
rzecz dzieci i młodzieży,
podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

5. Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 diagnozuje środowisko wychowawcze,
 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski
wychowawczej lub stałej opieki,
 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych
i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom
uczniów,
 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktycznowychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze
profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
6. Rodzice:
 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w
klasie,

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane
wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze
 Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń społecznych i sposobów
przeciwdziałania im
 Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony szkoły zakresie profilaktyki
 Wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia
specjalnego,
nauczania
indywidualnego,
zajęć
rewalidacyjnowychowawczych, korekcyjno - kompensacyjnych
7. Rada Rodziców
• Reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces
wychowawczy
szkoły.
• Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
współuczestniczy w opracowaniu programu profilaktyczno - wychowawczego
szkoły.
•Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.
• Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
i zadań szkoły.
8. Samorząd uczniowski:
 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły,
działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z
dyrektorem,
 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 współpracuje z wychowawcami, nauczycielami i Radą Pedagogiczną,
 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

VI. Treści wychowawczo - profilaktyczne
Treści wychowawcze określone w programach poszczególnych zajęć edukacyjnych
realizują nauczyciele poszczególnych zajęć zgodnie z planami realizacji programów
nauczania. Ponadto wszyscy nauczyciele pracują nad kształtowaniem wymienionych w
programie wychowawczym wartości uznawanych w Szkole w czasie wszystkich zajęć
edukacyjnych i przez cały cykl edukacyjny, dążąc tym samym do kształtowania
właściwych postaw uczniów.
W szkole są ponadto realizowane treści z zakresu edukacji prozdrowotnej,
ekologicznej, regionalnej, wychowania patriotycznego i wychowania komunikacyjnego.
Są one realizowane w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych, życia
pozalekcyjnego, organizowanych przez szkołę imprez, akademii i spotkań z rodzicami.
Ich celem jest osiągnięcie właściwych postaw uczniów w zakresie ochrony zdrowia,
dbania o bezpieczeństwo własne i innych, promowania aktywnego stylu życia,
wdrażania postaw proekologicznych i dbałości o środowisko naturalne, w tym
wdrażania do segregacji śmieci, rozwijania postaw patriotycznych, zainteresowanie
historią własnego regionu i wdrażanie do aktywności w życiu lokalnego społeczeństwa,
wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, osiągane w toku
realizacji całego programu Szkoły.

VII Zasady współpracy z rodzicami.
Współpraca szkoły z rodzicami ma opierać się na rzetelnej i obiektywnej informacji o
postępach edukacyjnych dzieci, o ich sukcesach i porażkach. Nauczyciele nie będą
ukrywać żadnych problemów, tylko omawiać je z Rodzicami po to, aby wspólnie lepiej
je rozwiązywać.
1. Zapoznanie rodziców z:
− Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
− Kryterium ocen ze sprawowania
– punktowy system oceniania
− Kryterium ocen z wszystkich przedmiotów
− Prawami i obowiązkami ucznia
− Zadaniami szkoły zawartymi w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej
− Programem Profilaktyczno - Wychowawczym Szkoły
- z indywidualnym planem wychowawczym przygotowanym przez wychowawcę
danego zespołu klasowego oraz tematyką lekcji wychowawczej
− Standardami wymagań egzaminacyjnych
− Zakresem działalności Rady Rodziców
2. Organizowanie spotkań z rodzicami:

− Zebrania klasowe
− Wywiadówki
− Uroczystości szkolne
3. Włączenie rodziców w życie szkoły i klasy:
− Zapraszanie rodziców na uroczystości klasowe
− Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne
− Działalność rodziców w Trójkach klasowych, w Radzie Rodziców
4. Poradnictwo dla rodziców:
− Warsztaty pedagogizacyjne dla rodziców
- Poradnictwo zawodowe – wybór szkoły ponadpodstawowej

VIII Współpraca profilaktyczno – wychowawcza z instytucjami pozaszkolnymi.
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tuchowie
2. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach i Klub Kultury w
Swoszowej
3. Komenda Policji w Tuchowie
4. Stowarzyszenie „Pod Gilową Górą”
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6. Caritas
7. Urząd Gminy, Rada Gminy i Rada Sołecka
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Swoszowej.
9. Ośrodek zdrowia w Ołpinach.
10. Fundacje i organizacje charytatywne
11. Parafia w Swoszowej
12. Inne instytucje handlowe, przedsiębiorstwa – wynikające doraźnie z potrzeb
środowiska lokalnego i szkoły.
IX. CEREMONIAŁ SZKOLNY z wykorzystaniem sztandaru w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Swoszowej
Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru
Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości
szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości
szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem
uroczystości i imprez szkolnych.






Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:
flaga narodowa,
hymn narodowy,
sztandar szkoły,
hymn szkoły,

FLAGA NARODOWA
1.
2.



3.

Flaga narodowa to symbol państwowy, do którego należy odnosić się z należną
czcią i szacunkiem.
Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
święta państwowe: Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Pracy, rocznica
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły oraz uroczystości
okolicznościowe;
W czasie żałoby narodowej ogłoszonej przez Prezydenta RP, wywieszona flaga
jest ozdobiona czarnym kirem.
HYMN PAŃSTWOWY

1.

2.
3.
4.

Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym,
stanowiącą odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności
narodowej, wyrażającą uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji
narodu polskiego.
Hymn powinien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas
uroczystości państwowych i szkolnych.
Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza,
zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn.
Śpiewanie hymnu poprzedza komenda prowadzącego: Baczność. Do hymnu
państwowego.
SZTANDAR SZKOŁY

1.
2.

3.

Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem
Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a
przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych
postaw jego poszanowania.
Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych
oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.


11.
12.
a.
b.
c.
d.
e.
13.

14.

15.

Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia
pocztu sztandarowego znajdują się w gabinecie dyrektora.
W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty.
Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów najstarszych klas,
wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w
następującym składzie: chorąży i dwie uczennice asystujące.
Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę
pocztu w razie ich nieobecności.
Kadencja pocztu sztandarowego trwa 2 lata.
Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
Insygnia pocztu sztandarowego:
biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w
stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
białe rękawiczki.
Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń - ciemne spodnie i biała
koszula, uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice.
Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego
Święto Szkoły
Ślubowanie klas pierwszych
Pożegnanie klas ósmych
uroczystości patriotyczne i religijne w których bierze udział społeczność
Publicznej Szkoły Podstawowej w Swoszowej lub jego delegacja.
Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego, podczas którego następuje uroczyste przekazanie
sztandaru dla nowego składu pocztu.
W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach
pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony
czarnym kirem.
Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na
ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy
pochylić go do przodu.
HYMN SZKOŁY

1.




Szkoła posiada hymn Rodziny Szkół Jana Pawła II. Hymn szkoły jest śpiewany
podczas następujących uroczystości szkolnych:
Święto Szkoły,
rozpoczęcie roku szkolnego,
zakończenie roku szkolnego, ceremonia pożegnania klas ósmych.

2.

Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w
czasie wykonywania hymnu państwowego.

Tekst hymnu szkoły
My, Jana Pawła uczniowie,
Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać,
Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.
Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,
Twoje słowa, które uczą mądrości,
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.
Trudno być dobrym człowiekiem,
Gdy świat pędzi i goni bez celu.
Dlatego razem przypomnieć warto
Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,
Twoje słowa, które uczą mądrości,
Twoje czyny przepełnione miłością,
By na zawsze czyste serce już mieć.

1.
2.
3.




UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Każdy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.
Uczniowie występują w strojach odświętnych.
Uroczystość składa się z:
części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego
oraz hymnu szkoły);
powitanie uczniów (okolicznościowe przemówienie);
części końcowej (wyprowadzenie sztandaru).
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

1.
2.



Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i
starszych uczniów.
Uroczystość składa się z:
części artystycznej,
części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego
oraz hymnu szkoły, złożenia przysięgi, pasowania na ucznia),


3.
4.

5.

6.

części końcowej (wyprowadzenie sztandaru).
Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie
klas pierwszych stoją na baczność.
Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę
ślubujących. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi
na środku sali. Pierwszoklasiści maja wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę
sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez dyrektora:
Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolegą,
Swym zachowaniem i nauką
Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
- Ślubuję.
Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły
podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię
mówi:
Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej w Swoszowej.
Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy.
ŚWIĘTO SZKOŁY

1.
2.
3.



Święto Szkoły obchodzi się w rocznicę nadania Publicznej Szkole Podstawowej w
Swoszowej sztandaru szkoły.
W trakcie jej trwania, uczniów obowiązuje strój galowy.
Uroczystość składa się z:
części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego
oraz hymnu szkoły, powitanie i przemówienia gości),
części artystycznej, która zależna jest od tematyki Święta Szkoły,
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, CEREMONIA
POŻEGNANIA KLAS ÓSMYCH

1.
2.
3.




Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem.
Uczniowie występują w strojach odświętnych.
Uroczystość składa się z:
części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego
oraz hymnu szkoły);
pożegnania absolwentów klas ósmych (okolicznościowe przemówienie,
wręczanie nagród i świadectw absolwentom);
części końcowej (przekazanie sztandaru uczniom klas siódmych, wyprowadzenie
sztandaru).



części artystycznej.
UROCZYSTOŚCI, KTÓRE NA STAŁE WCHODZĄ W PLAN PRACY
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W SWOSZOWEJ:

- Uroczysta inauguracja roku szkolnego
- Międzynarodowy dzień czytania
- Sprzątanie świata
- Święto Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela)
- Ślubowanie pierwszoklasistów
- Dzień Szkoły – Dzień Papieski
- Święto Niepodległości
- Zabawa andrzejkowa
- Mikołajki
- Dzień Wolontariatu
- Szkolna wigilia
- Zabawa karnawałowa
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień wiosny
- Rocznica Kanonizacji - bieg papieski
- Święto Konstytucji 3 Maja
- Dzień biblioteki
- Dzień Matki / Ojca/ Święto Rodziny
- Międzynarodowy Dzień Dziecka
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Ponadto w Szkole będą organizowane różne imprezy o charakterze kulturalnym i
sportowym, np. konkursy, koncerty, zawody sportowe, dyskoteki, spotkania z
ciekawymi ludźmi, itp. Możliwe jest również organizowanie innych dodatkowych
imprez w miarę potrzeb, zainteresowań uczniów i ich rodziców. Uczniowie i
nauczyciele będą też aktywnie włączać się do imprez o charakterze lokalnym.
Szkoła jest organizatorem uroczystości poświęconych Janowi Pawłowi II dla
społeczności szkolnej i lokalnej oraz konkursów plastycznych i „wiedzowych” na Jego
temat. Uczniowie biorą aktywny udział w obchodach Dni Szkoły oraz uroczystościach

poświęconych Patronowi. W szkole organizowane są wystawy poświęcone pamięci Św.
Jana Pawła II.
Co roku opracowywany będzie szczegółowy harmonogram imprez i uroczystości
szkolnych wraz z osobami odpowiedzialnymi za ich przygotowanie.
XI. Model absolwenta
Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu
i w szkole powinien respektować zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte
normy etyczne. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do
otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania,
współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.
Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w
programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego
modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości,
predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych,
warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

ABSOLWENT I ETAPU EDUKACYJNEGO












zna prawa i obowiązki ucznia,
odróżnia dobro od zła,
obdarza uwaga dzieci i dorosłych, aby zrozumieć co do niego mówią i czego oczekują,
wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać innym dzieciom, które
wychowują się w trudniejszych warunkach,
wie jak ważna jest praca i nauka w życiu człowieka,
wie jaki zawód wykonują jego najbliżsi,
zna zagrożenia ze strony ludzi, wie jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia i
gdzie otrzymać pomoc, zna numery alarmowe,
korzysta z różnych źródeł informacji i osiągnięć kultury,
jest tolerancyjny w stosunku do innych osób,
w zakresie dydaktyki spełnia wszystkie wymagania edukacyjne.

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

















umie się uczyć, wykorzystuje różne źródła informacji,
jest przygotowany do nauki na wyższym stopniu kształcenia,
potrafi prezentować swoje zdanie i uzasadnia je, uczy się odpowiedzialności za własne
słowa, nie używa słów obelżywych i wulgarnych,
jest odpowiedzialny za postępowanie własne i za swój udział w pracach grupy,
wywiązuje się ze swoich obowiązków i zadań,
rozróżnia i ocenia uczynki dobre i złe w oparciu o obowiązujący system wartości,
dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
zna swoje prawa i stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole i
dziecka w rodzinie,
posługuje się językiem angielskim w zakresie podstawowym,
szanuje własność cudzą i własną,
zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązującego w życiu codziennym
i stosuje je, potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i
pozadomowych (np. wycieczki, kino),
ma szacunek dla symboli narodowych i religijnych,
szanuje innych ludzi, również odmiennych pod różnymi względami (np.
niepełnosprawnych) i stara się nie urazić ich swoim zachowaniem,
z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata
zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu.

Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w latach 2017-20…
sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”

Działania
wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane
do całej społeczności szkolnej

1.Wspomaganie
uczniów w rozwoju
ukierunkowane na
osiągnięcie pełnej
dojrzałości w
sferze fizycznej kształtowanie
postaw
sprzyjających
zdrowiu

1.kształtowanie nawyku dbania o
-Działania informacyjne - dostarczanie
własne zdrowie , estetykę własną i
wiarygodnych informacji na temat
otoczenia. Utrzymanie higieny ciała i warunków zdrowego życia
dbałość o schludny wygląd
- długofalowe wspieranie ucznia w
rozwoju i zdrowym stylu życia poprzez:
rozmowy i spotkania z ciekawymi
ludźmi
2. Nabywanie umiejętności
zdrowego stylu życia. Umiejętne
zagospodarowanie czasu wolnego –
zajęcia z wychowawcą
3. kształtowanie sprawności
fizycznej i odporności. Rozwijanie
nawyku uprawiania sportu i
posiadanych predyspozycji do
uprawiania dyscyplin sportowych
4. Akcje typu „Sprzątanie świat”,
Zamień odpady na nagrody”,
piszemy „Listy do Ziemi”, akcje
zbiórki butelek plastikowych.

Formy działań profilaktycznych

- realizacja zajęć z zakresu edukacji
zdrowotnej
- prowadzenie pogadanek na godzinach
wychowawczych zgodnie z treściami
uwzględnionymi w podstawie
programowej
-Organizacja wypoczynku w czasie
wolnym , konkursów dotyczących
zdrowego stylu życia
-Lekcje wychowania fizycznego ,
biologii, przyrody , informatyki ,
edukacji wczesnoszkolnej , WOS,
Techniki i Edukacji dla
bezpieczeństwa, WDŻ

2.Rozwijanie
poczucia
odpowiedzialności
za zdrowie swoje i
innych

1.kształtowanie umiejętności
interpersonalnych kształtowanie
umiejętności kontrolowania emocji i
radzenia sobie ze stresem

- wyposażenie w umiejętności
skutecznego dbania o własne zdrowie

2.kształtowanie umiejętności
podejmowania decyzji

-Gazetki ścienne i ulotki

3. zachowanie zasad bezpieczeństwa
poruszania się na drogach i ulicach (
bezpieczna droga do szkoły)

-Spotkania ze specjalistami

- udział w ogólnopolskich akcjach i
konkursach prozdrowotnych
- spotkania z higienistka szkolną,
pedagogiem i policjantem
- działalność szkolnego wolontariatu

3. ugruntowanie
wiedzy z zakresu
zdrowego
odżywiania się ,
uświadamianie
korzyści z
aktywności
fizycznej
- stosowanie
profilaktyki

1.poszerzanie wiedzy na temat
zdrowego stylu życia
2.kształtowanie prozdrowotnych
wzorców konsumpcyjnych
3.dbanie o rozwój wiedzy i
umiejętności zawodowych
nauczycieli o umiejętności
dotyczących problematyki związanej
z uzależnieniami
4. Nabywanie umiejętności opierania
się naciskom otoczenia, nabywanie
umiejętności bycia asertywnym –
warsztaty edukacyjne ,
5.treningi umiejętności odmawiania
papierosa, alkoholu , dopalaczy itd.
6. prowadzenie edukacji
antyuzależnieniowej

- współpraca z osobami prowadzącymi
profilaktykę w zakresie zdrowego
odżywiania np. dietetyk, lekarz
-realizacja programu profilaktyki
uzależnień i rozwijanie umiejętności
życiowych „Znajdź właściwe
rowiązanie” program profilaktyki
palenia tytoniu dla klas starszych oraz
programu „Nie pal przy mnie proszę”
-przeciwdziałanie paleniu papierosów (
w tym e papierosa) - ulotki, plakaty) ;
-uzależnienia od alkoholu- propozycje
spędzania wolnego czasu w ruchu, na
sportowo bez alkoholu, , organizacja
konkursów
- uzależnienie od używek i dopalaczy –
organizacja spotkań dla rodziców ,
uwrażliwienie na sygnały , które mogą
niepokoić;
- godziny wychowawcze, filmy o
uzależnieniach
-wskazanie miejsc w których można
uzyskać pomoc
- spotkania z pielęgniarką szkolną ,
lekarzem , pedagogiem i psychologiem

z PPPP
- zorganizowanie warsztatów
terapeutycznych dla nauczycieli i
uczniów z zakresu uzależnień.
- podejmowanie działań
ograniczających zachowania
konfliktowe , stresowe , presji grupy ,
realizacja zajęć podczas zajęć
„Wychowanie do życia w rodzinie”
- konsultacje ze specjalistami
- film edukacyjny
- spotkania z osobami, które wygrały z
uzależnieniami

sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych- relacje”
Działania
wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane
do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1.Przygotowanie
uczniów do
aktywnego i
świadomego
uczestnictwa w życiu
społecznym oraz
podejmowania działań
na rzecz środowiska
szkolnego i lokalnego
, w tym do
podejmowania działań
wolontariatu

1.rozwijanie samorządności uczniów
–nauka zasad demokracji

Zajęcia i warsztaty ( np. wystąpienia
publiczne, akademie )

2.pełnienie różnych ról społecznych
( klub, drużyna, wolontariacie,
samorządzie uczniowskim, klasie)

- opieka nad Samorządem
uczniowskim

3.rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych :wyrażanie
władnych opinii , przekonań i
poglądów
4. rozwijanie świadomości
dotyczącej roli osób znaczących i
autorytetów

- funkcjonowanie sekcji sportowej,
klubu sportowego
- organizacja spotkań ze znaczącymi
ludźmi i autorytetami

2. Rozwijanie
umiejętności
współdziałania w
grupie społecznej ,
pokojowego
rozwiązania
problemów , z
zachowaniem zasad
komunikowania się

1.Przestrzeganie zasad zdrowego
współzawodnictwa

3.Rozwijanie
wrażliwości i poczucia
odpowiedzialn.
za relacje
międzyludzkie

1.Realizacja zajęć dydaktycznych z
wychowawcą uczących zasad
współżycia w grupie

2.Prowadzenie zajęć edukacyjnych
dla rodziców np. na temat
bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń,
uzależnień

Spotkania z Policjantem – skutki
prawne związane z występowaniem
różnych form agresji, w tym
cyberprzemocy
– zajęcia warsztatowe z pedagogiem
z PPPP, nauczycielami wychowania
fizycznego, zajęcia z Informatyki
- organizowanie wycieczek
szkolnych oraz imprez integrujących
środowisko szkolne

2.podejmowanie działań na rzecz
innych uczniów , podejmowanie
działań w ramach wolontariatu
3.organizowanie w ramach zespołów
klasowych i pozaklasowych pomocy
koleżeńskiej uczniom mającym
problemy z opanowaniem materiału
4.organizacja zajęć dydaktycznowyrównawczych i specjalistycznych

Prowadzenie zajęć z zakresu prawa –
poznanie praw i obowiązków
wynikających z roli ucznia , członka
społeczności szkolnej , rodziny i
kraju
-zajęcia warsztatowe z psychologiem
z PPPP, z nauczycielem WDŻ,
opiekunem wolontariatu
-prowadzenie szkolnego koła
wolontariatu
- prowadzenie zajęć dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych

sfera rozwoju psychicznego – „wartości , normy , wzory zachowań – kultura”
Działania
wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane
do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1.Budowanie systemu
wartości – Integracja
działań
wychowawczych i
profilaktycznych szkoły

1.Realizacja zajęć edukacyjnych –
kształtowanie gotowości do
uczestnictwa w kulturze,
poszanowania innych kultur i
tradycji

Zajęcia realizowane podczas zajęć na
lekcjach języka polskiego, WOS,
Przyrody, Geografii, Informatyki ,
Wychowania do życia w rodzinie,
edukacji wczesnoszkolnej i

i rodziców

Katechetą i katechetką.
2.Prowadzenie rozmów z uczniami o
szkodliwości działania np. sekt i tzw.
nowych ruchów religijnych

3.Pomoc uczniom przeżywającym
kryzys

- zajęcia z pedagogiem z PPPP
- spotkania z autorytetamidostarczenie wzorców osobowych
-ankieta diagnozująca „Mój system
wartości”
- zapoznanie uczniów ze
stosowanymi przez sekty technikami
zniewalania człowieka i ich
zasięgiem
- realizacja zajęć na zajęciach z
wychowawcą
- programy edukacyjne- telewizyjne ,
spektakle teatralne - profilaktyczne,
- filmy edukacyjne i materiały
- gazetki edukacyjne ,
- organizowanie indywidualnych
kontaktów z pedagogiem i
psychologiem z PPPP, ze
specjalistami
- realizacja zajęć na lekcjach religii
- realizacja treningu asertywności
podczas np. godziny wychowawczej

2.Kształtowanie
prawidłowego stosunku
do wartości i norm oraz
kultury zachowania

1.Realizacja zajęć edukacyjnych na
lekcjach z wychowawcą –
kształtowanie umiejętności
odróżniania dobra od zła
2. nauka dobrych manier
3.kształtowanie wrażliwości
estetycznej poprzez kontakt z
dziełami literackimi, z wytworami
kultury , z dziełami architektury i
sztuk plastycznych należących do
polskiego i europejskiego

-Organizowanie wyjść na spotkania
ze sztuką np. do teatru, muzeów,
wystaw artystycznych
-realizacja zajęć na lekcjach języka
polskiego, lekcjach z wychowawcą –
kształtowanie postaw społecznie
akceptowanych
- organizacja wycieczek –
umożliwienie kontaktu z wytworami
sztuki oraz miejscami pamięci

dziedzictwa kultury

narodowej

4.rozwijanie zainteresowań i pasji
uczniów

- prowadzenie kół zainteresowań dla
dzieci i młodzieży

- popularyzacja alternatywnych form
spędzania wolnego czasu

- organizowanie spotkań z
pasjonatami i zajęcia z
nauczycielami

5.rozwijanie szacunku dla kultury,
historii narodu i dorobku
narodowego
6.popularyzowanie wiedzy i
rozwijanie świadomości na temat
zasad humanitaryzmu
7. czym jest dyskryminacja przeciwdziałanie objawom
dyskryminacji – dostosowanie
warunków nauki, opieki i
wychowania do potencjalnych
obszarów dyskryminacji
8. Tolerancja osób
niepełnosprawnych.
9. Akcje charytatywne .

- tworzenie okazji do publicznego
wypowiadania się oraz nauka
słuchania innych i szanowania
poglądów- na zajęciach
organizowanych przez nauczycieli
np. Język Polski , WOS,
Wychowanie do życia w rodzinie
- organizacja konkursów ,
przedstawień uczniowskich,
Dokonanie diagnozy przyczyn i
objawów dyskryminacji
- Realizacja cyklu lekcji
wychowawczych
- Spotkania z przedstawicielami
instytucji współpracujących ze
szkołą
- dostosowanie infrastruktury szkoły
do nauki przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną
- udział w Akcji Szlachetna Paczka,
- udział w akcji „I Ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”, akcja zbiórki
zakrętek dla dzieci
niepełnosprawnych, „ Góra grosza”,
- rozmowy na lekcjach o tolerancji i
dobrym traktowaniu osób
niepełnosprawnych
- w miarę możliwości organizacja
spotkania z dziećmi i osobami z

fundacji „Wszystkie dzieci nasze są”
- konkurs plastyczny „Mój
niepełnosprawny przyjaciel i ja”

profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo
Działania
wychowawcze

Działania edukacyjne skierowane
do całej społeczności szkolnej

Formy działań profilaktycznych

1.Poznawanie
zasad
bezpieczeństwa w
różnych
sytuacjach
życiowych ,
kształtowanie
właściwego
zachowania się w
sytuacji
zagrożenia życia i
zdrowia oraz w
sytuacjach
nadzwyczajnych
w tym poprzez
zapewnienie
bezpiecznych i
higienicznych
warunków nauki,
wychowania i
opieki

1.poznanie praw i obowiązków
ucznia – budowanie atmosfery
otwartości i przyzwolenia na
dyskusję

Realizacja zajęć wychowawczodydaktycznych na zajęciach z
wychowania fizycznego (
znajomość zasad bezpieczeństwa
podczas korzystania ze sprzętu
sportowego, podczas pobytu nad
wodą , w górach )

2.rozwijanie umiejętności
prowadzenia rozmowy w sytuacji
konfliktu – poznanie podstaw
negocjacji i mediacji
3.dostarczenie wiedzy na temat osób
i instytucji świadczących pomoc w
trudnych sytuacjach
4.dostarczenie wiedzy z zakresu
prawa na temat postępowania w
sprawach nieletnich
5.Przeciwdziałanie ryzykownym
zachowaniom seksualnym
6.propagowanie wiedzy na temat
środków uzależniających oraz
prawnych i moralnych skutków
posiadania , zażywania i
rozprowadzania środków
psychoaktywnych

Realizacja zajęć na lekcjach WOS i
godzinach wychowawczychpoznanie instytucji do których
należy się zwrócić w przypadku
występowania przemocy fizycznej
lub psychicznej)
- organizacja spotkań z
Policjantem,
- konsultacje z pedagogiem z PPP
Realizacja zajęć Edukacji dla
bezpieczeństwa – poznanie zasad
ostrzegania ludności o zagrożeniach
- realizacja zajęć na zajęciach z
wychowawcą
- programy edukacyjne- telewizyjne
, spektakle teatralne,

- filmy edukacyjne i materiały
- gazetki edukacyjne, ulotki,
plakaty
2.Kształtowanie
umiejętności
korzystania z
technologii
informacyjnokomunikacyjnej

1.uświadamianie negatywnego
wpływu pracy przy komputerze na
zdrowie i kontakty społeczne , oraz
niebezpieczeństwa wynikające z
anonimowych kontaktów
2.bezpieczne organizowanie zajęć
ruchowych ( wychowania
fizycznego) i poruszania się po
drogach
3. bezpieczne korzystanie ze
środków komunikacji publicznej –
przeciwdziałanie i zapobieganie
sytuacjom problemowym

Realizacja zajęć na lekcjach
Informatyki, Języka polskiego ,
- rozmowy , pogadanki , zajęcia
warsztatowe na temat uzależnienia
od Internetu
- zajęcia z wychowawcą , na
lekcjach Informatyki, WOS –
tematyka lekcji na temat
zamieszczania i rozpowszechniania
informacji w sieci
- prowadzenie treningu
asertywności np. przez specjalistę z
PPP

4.rozwijanie świadomości dotyczącej
- prowadzenie zajęć
prawa do prywatności , w tym do
profilaktycznych np.
ochrony danych osobowych , oraz
Co to jest stalking?
ograniczonego zaufania do osób
poznanych w sieci
5.nauka obrony przed naciskiem
otoczenia ( w tym na reklamę)
6.organizowanie spotkań dla
rodziców – uświadamianie zagrożeń
płynących z Internetu

Harmonogram – sposób realizacji zadań ( realizacja treści programowych)
Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów
Zadania
wychowawczoprofilaktyczne

Sposób realizacji

Dokumentacja/odp
owiedzialni za
realizację zadań

I. Zdrowie –
edukacja

1. organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w
organizacjach działających w szkole

Nauczyciele
prowadzący koła
zainteresowań/

zdrowotna

2.uczestnictwo w konkursach profilaktycznych

1. zapoznanie z
podstawowymi
zasadami
dbałości o
zdrowie własne i
innych ,
kreowanie
środowiska
sprzyjającego
zdrowemu
stylowi życia

3. Realizacja programów „Znajdź właściwe
rozwiązanie”, „Nie pal przy mnie proszę”
4.Rozmowy indywidualne,
5.Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych,

Dzienniki zajęć kół
zainteresowań
-wychowawcy klas/
dzienniki zajęć
lekcyjnych

8.Kontynuacja programu „Śniadanie daje moc”

- nauczyciele
koordynatorzy
projektów
scenariusze
projektów –
dokumentacja

9. Organizacja zawodów sportowych dla uczniów –
„ Igrzyska radości – zdrowiem dla przyszłości”

- pielęgniarka
szkolna /

10. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania
lekarskie

Dokumentacja
pielęgniarki
szkolnej w ciągu
całego roku

6. Ankietowanie,
7. Redagowanie gazetek tematycznych,

11. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw
ruchowych
12. Zajęcia z logopedii
13.Kontrola prawidłowości natężenia światła w
klasach i na korytarzach
15.Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i
psychikę
16.Pozytywne formy wypoczynku dostępne w
szkole i na wsi:
- koła zainteresowań,
-SKS,
18.Organizowanie wycieczek krajoznawczych,
rekreacyjnych, rajdów turystycznych.
19. Rozpoczęcie programu „Zdrowo jem, więcej
wiem”

nauczyciel
wychowania
fizycznego
Nauczyciele /
Dziennik lekcyjny,
dzienniki
specjalistów
Lekcje
wychowawcze/
dzienniki zajęć
specjalistów
Pan Woźny

2. Zapoznanie z
zasadami
zdrowego,
racjonalnego
odżywiania się ,
higieny osobistej
i aktywności
fizycznej,
kształtowanie
postawy
odpowiedzialnośc
i za własne
zdrowie

1.Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania
się i prawidłowej higieny
2. Pogadanki w sali z pielęgniarką i na spotkaniach z
rodzicami

Dietetyk,
pielęgniarka szkolna
– organizacja
spotkań , pogadanek

3. spotkania z dietetykiem
4. Program profilaktyki próchnicy
5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na
temat zasad zdrowego stylu życia
6. Konkursy plastyczne
7. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami
i po pobycie w toalecie
8. Realizacja programów promującego zdrowy i
bezpieczny styl życia i inne działania promujące
zdrowie i zachowania prozdrowotne

Lekarz
stomatolog/pielęgni
arka szkolna
Nauczyciele
organizatorzy
konkursów/
scenariusze imprez i
konkursów
Nauczyciele
/wychowawcy

10.Realizacja działań promujących zdrowie.
11.Akcje i programy propagujące spożywanie
zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków
„Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”,
„Śniadanie daje moc”
12.Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.
13. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego
spożywania posiłków

3.Profilaktyka
zagrożeń

przeszkoleni
nauczyciele, wg
odrębnego planu na
zajęciach w każdej
klasie

zajęcia z
wychowawcą klas

1. Środki i substancje psychoaktywne - wyposażenie
uczniów , rodziców i nauczycieli w wiedzę o
dokumentacja
uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy
koordynatorów
( narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna)
3. Realizacja programu profilaktyki przeciw
alkoholowej.
4.organizacja konkursu na temat papierosów,
dopalaczy, narkomani dla uczniów klas starszych

Dzienniki zajęć
nauczycieli i
wychowawców ,

5.Gazetki ścienne

Sprawozdania

II. kształtowanie
postaw
społecznychrelacje

6.bieżące informowanie rodziców o widocznej
zmianie w zachowaniu dziecka , o podejrzeniach

koordynatora
odpowiedzialnego
za dany program

1. zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia

Nauczyciele klas
/Kodeks praw i
obowiązków ucznia

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić
się po pomoc w razie potrzeby
3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i
szacunku dla drugiego człowieka

1.zapoznanie z
podstawowymi
prawami ucznia i
obowiązkami
wynikającymi z
roli ucznia oraz
członka szkolnej
społeczności ,
rodziny i kraju
2. kształtowanie
umiejętności
komunikacyjnych
, przestrzegania
obowiązujących
reguł , dbałość o
język i kulturę
wypowiadania się
, dobry klimat w
szkole

4.Propagowanie informacji dotyczących zasad
dobrego wychowania.
5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu
Szkoły i WSO oraz Kodeksu Ucznia – uczniowie
znają swoje prawa i obowiązki
6. konsekwentna ocena zachowań uczniów,
odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach
wymagających interwencji
1. uczniowie znają i stosują formy dobrego
zachowania
2. organizowanie imprez kulturalnych z
zachowaniem obowiązujących reguł
3. organizowanie konkursów np. „mistrz ortografii”
- indywidualna praca z uczniem wybitnie
uzdolnionym
4. Uczenie właściwych zachowań wobec osób
agresywnych i obcych (negocjacja, żart,
rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne

Wychowawcy /
Zasady dobrego
wychowania –
gazetka szkolna i
klasowa

Wychowawcy /
System oceniania ,
arkusze ocen ucznia

Wychowawcy/
scenariusze imprez
kulturalnych

Wychowawcy klas
Dokumentacja
wychowawcy
grupy/ klasy/

3. Profilaktyka
zagrożeń

1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu
wyeliminowanie niepożądanych zachowań:
- agresja , przemoc psychiczna , zachowania
dyskryminacyjne , cyberprzemoc
2.systematyczna edukacja uczniów w zakresie
radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz
w zakresie ochrony przed agresją
3.respektowanie zbioru zasad przez uczniów
obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na
lekcjach z wychowawcą
4.Zajęcia warsztatowe np. „Nie dla agresji i
przemocy w szkole”
5.Realizacja programu Chronimy Dzieci - program
profilaktyki przemocy wobec dzieci

wychowawcy klas
koordynator
programu Chronimy
Dzieci - program
profilaktyki
przemocy wobec
dzieci
koordynator
programu
„Dziecko w sieci”

dzienniki

6.stała współpraca pracowników szkoły w zakresie
zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów
– reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania
7.organizacja spotkań z Policjantami –
odpowiedzialność prawna nieletnich
8. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw
wobec zagrożeń cywilizacyjnych :
- propagowanie informacji o zagrożeniach
cywilizacyjnych ( terroryzm, choroby, głód) – jak
sobie radzić, gdzie szukać pomocy?
III.
bezpieczeństwoprofilaktyka
zachowań
ryzykownych

1. poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i
poza nią i zasadami BHP na lekcjach
2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych ,
dotyczących bezpieczeństwa;
3. Współpraca z ratownikami medycznymi

1.zapoznanie z
podstawowymi
zasadami
bezpieczeństwa w
różnych sytuacja

5. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z
zasadami pierwszej pomocy
6. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących
samodzielności w wykonywaniu czynności

Dokumentacja
wychowawcy
grupy/ klasy
Alarmy próbne
przeciwpożarowe
Dyżury nauczycieli
w czasie przerw.
Dziennik
bibliotekarza
Nauczyciel
Edukacji dla

życiowych ,
kształtowanie
właściwego
zachowania się w
sytuacji
zagrożenia życia i
zdrowia oraz w
sytuacjach
nadzwyczajnych

samoobsługowych i pracy na lekcji.

bezpieczeństwa

7. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do
czytelnictwa.

Policjant

2.kształtowanie
umiejętności
porządkowani i
wykorzystywania
informacji z
różnych źródeł ,
korzystanie z
technologii
informacyjnokomunikacyjnej ,
kształtowanie
świadomości
negatywnego
wpływu pracy
przy komputerze
na zdrowie i
kontakty
społeczne

1. Nauczanie informatyki od klasy I –
uświadamianie konsekwencji złego korzystania z
Internetu.

3. Profilaktyka
zagrożeń

1.Kształtowanie pożądanych społecznie postaw
wobec zagrożeń cywilizacyjnych :

8. Realizacja programu „Akademia Puchatka”,
„Bezpieczna plus”, „Odblaskowa szkoła”

2. Korzystanie z różnych źródeł informacjiwykorzystanie projektów

Wyznaczeni
nauczyciele
Informatyki

3. Dzień Bezpiecznego Internetu
4. Udział uczniów w różnych konkursach
dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu
5. Indywidualna praca z uczniem wybitnie
uzdolnionym.
6. Realizacja programu „Dziecko w sieci”.

wychowawcy ,
lekcje Informatyki,
dzienniki zajęć

- omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą ,
uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych Przedstawiciele
policji ,
- spotkania z przedstawicielami policji ( analiza
konsekwencji zachowań przemocy w sieci,
możliwość szukania pomocy)
przedstawiciele
fundacji /materiały
2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy informacyjne
i wsparcia - diagnozowanie środowiska
pracownik GOPS
3. ochrona ofiar przemocy : rozmowy z uczniem ,

konsultacje z rodzicami , procedury Niebieskie karty
- uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach z
psychoterapeutą np. ds. pomocy rodzinie
- realizacja programu „Chronimy dzieci” - fundacja
„Dzieci Niczyje”
-gazetki tematyczne
IV. wartości ,
normy , wzory
zachowań –
kultura
1. kształtowanie
poszanowania dla
tradycji i kultury
własnego narodu
, a także
poszanowanie
innych kultur
2.Kształtowanie
postaw
wyrażających
szacunek dla
ludzi niezależnie
od statusu
materialnego ,
religii , wieku,
wyglądu ,
poziomu rozwoju
intelektualnego i
fizycznego oraz
respektowanie ich
praw ,
podejmowanie
działań w celu
zapobiegania
dyskryminacji

1.Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu w
którym funkcjonuje szkoła

Dokumentacja
szkolna

2.Uczniowie dokonują analizy postaw , wartości,
norm społecznych , przekonań i czynników, które
na nie wpływają

Kalendarz

3. Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku
narodowego - biorą udział w uroczystościach o
charakterze szkolnym i państwowym
- uczestniczą w wycieczkach
- składają hołd pamięci poległym- rozwijają
umiejętności właściwego zachowania się z
uwzględnieniem sytuacji i miejsca
4. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad
humanitaryzmu.
5. Udział w programie oddziału IPN w Krakowie
„Pamięć pokoleń”.

5. Udział w projekcie z języka angielskiego „Znajdź
przyjaciela korespondencyjnego”

Przygotowanie
uczniów do
praktycznego
wykorzystania
wiedzy.
Nauczyciele,
wychowawcy,
nauczyciel historii i
języka polskiego

Nauczyciel języka
angielskiego

3.Profilaktyka
zagrożeń

1.przeciwdziałanie objawom dyskryminacji –
dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania
do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez
organizację pogadanek
2.przedstawienia , filmy edukacyjne

uczestnictwo
uczniów w
działaniach /
dziennik zajęć
wychowawcy,
specjaliści

Metody pracy:
- gry i zabawy, dramy, scenki rodzajowe, gry dydaktyczne, dyskusje na forum grupy, treningi
umiejętności, twórczość artystyczna dzieci, warsztaty poznawczo - doskonalące "burza
mózgów", wycieczki tematyczne, turystyczno - krajoznawcze, symulacje, twórczość
plastyczna, techniczna i artystyczna uczniów.
Formy pracy:
− Praca indywidualna
− Praca w grupach
− Praca w zespołach zadaniowych
- koła przedmiotowe,
- zespoły wyrównawcze,

- Samorząd Uczniowski,
- zajęcia pozalekcyjne, gry i zabawy

XII. Ewaluacja programu
Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według
potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie
każdego roku szkolnego. W ewaluacji uwzględniane zostaną opinie uczniów, rodziców i
nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli organu prowadzącego.
Formy ewaluacji:
Analiza wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
dotyczących różnych zagadnień wychowawczych, poglądów uczniów.
Badanie opinii na spotkaniach z rodzicami oraz podczas zebrań samorządu uczniowskiego.
Udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły i poza nią.

Wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach RP.
Analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i
postępów w tym zakresie.
Analiza wytworów pracy uczniów.
Działalność samorządowa na terenie klasy, szkoły i poza nią.
Rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Podsumowanie udziału uczniów w konkursach, turniejach itp.
Obserwacja zachowań w różnych sytuacjach typowych i nowych.

Miarą naszego szkolnego sukcesu wychowawczego i dydaktycznego będą
uczniowie, którzy po latach jako dorośli ludzie będą mogli stanowczo stwierdzić, że
wszechstronnie rozwinęli swoją osobowość dzięki dobremu fundamentowi edukacji, który
stworzyła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Swoszowej.
\

