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ROZDZIAŁ I
PODSTAWA PRAWNA
Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w zgodzie z aktualnymi
przepisami prawa:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
ogłoszona 11 stycznia 2017 r.
Art. 26 - program wychowawczo-profilaktyczny Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których
mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują 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.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych.
Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub
placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. 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. 356).
3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72.
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Opracowano na podstawie Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572)
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 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.
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002.,
poz. 96
7. Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół (Dz.U. poz. 703).
8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r 9. Ustawa z 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 10.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych. 11. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 12. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 13. Konwencja o Prawach
Dziecka. 14. Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka.

„MÓW DZIECKU, ŻE JEST DOBRE, ŻE CHCE, ŻE POTRAFI”
(J. Korczak)

ROZDZIAŁ II
Wstęp

Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które
powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu
profilaktyki
dzieci
i młodzieży (art.1 pkt 3. ustawy Prawo oświatowe).
Najważniejszą
rolę
w
wychowaniu
dziecka
pełnią
jego
rodzice/opiekunowie prawni. To oni bowiem stanowią źródło pierwszych
doświadczeń, przekazują wartości, postawy. Szkoła natomiast wspomaga
rodziców w tych oddziaływaniach.
Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele:
wychowanie służy wspieraniu wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to
interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje
równolegle trzy obszary działania:

wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami
zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli
budowanie
odporności
i konstruktywnej zaradności);

ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają
prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;

inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu
życia.
Wychowanie pełni rolę nadrzędną, nadającą sens działaniom
profilaktycznym. Poprzez swoje działanie zapobiegawcze i korekcyjne,
działania profilaktyczne tworzą warunki do sprawnej realizacji procesu
wychowawczego (Gaś).
Tak rozumiane działania profilaktyczne należy prowadzić na trzech
poziomach:


Działania na pierwszym poziomie (tzw. profilaktyka I stopnia lub
profilaktyka uniwersalna) kierowane są do tych wszystkich osób,
które nie wykazują jeszcze dysfunkcji w rozwoju lub zachowaniu, ale w
ich otoczeniu występują czynniki ryzyka i dlatego należy wyposażyć ich
w umiejętności skutecznego przeciwstawiania się niebezpieczeństwom
oraz dbania o własne zdrowie i życie.



Działania na drugim poziomie (tzw. profilaktyka II stopnia lub
profilaktyka selektywna) kierowane są do osób, w których rozwoju
lub zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy zaburzeń, a jej celem
jest zahamowanie rozwoju dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.



Działania na trzecim poziomie (tzw. profilaktyka III stopnia lub
profilaktyka skoncentrowana na jednostce) kierowane są do osób,
które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy
rehabilitacyjnym odzyskały sprawność i funkcjonalność, a teraz
wracając do swojego naturalnego środowiska potrzebują wsparcia,
które pomoże im w readaptacji i uchroni przed nawrotem trudności.
Profilaktyka okazuje się więc szansą zarówno dla całej szkoły, jak i
poszczególnych uczestników życia szkolnego, albowiem zwiększa
wśród nauczycieli, rodziców i uczniów świadomość istniejących
zagrożeń, umożliwia korektę niewłaściwych zachowań i procesów
rozwojowych oraz wspomaga osiąganie dojrzałej odpowiedzialności za
jakość własnego życia i funkcjonowanie społeczności, którą się
współtworzy.

Nasza szkoła w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym
zakresie obowiązki rodziców, zmierzać będzie do tego, aby jej
uczniowie
w szczególności:
1. Znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju osobistego
(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,
estetycznym, moralnym i duchowym).
2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
3. Mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji szkolnej.
4. Stawali się coraz bardziej samodzielni i dojrzali w dążeniu do dobra
w wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętność
dążenia do dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z
wolnością innych.
5. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania
życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego
miejsca w świecie.
6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postaw życia
społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie w społeczności
lokalnej
i w państwie w duchu szacunku dla dziedzictwa kulturowego
i patriotyzmu.
7. Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania
wyborów
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.
8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych
i szanowania ich poglądów.
9. Nie ulegali uzależnieniom, promowali zdrowy styl życia.
10. Czuli się bezpiecznie w szkole.
11. Mogli kształtować kreatywność, oryginalność i odpowiedzialność.
12. Stawiali na wiedzę, rozwój i mądrość.

Rozdział III
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Program wychowawczo- profilaktyczny powstał w oparciu o:
1. Zadania zawarte w podstawie programowej dla wychowania
przedszkolnego, szkoły podstawowej;
2. Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców;
3. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, rodziców,
nauczycieli;
4. Wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli.
Uczestnicy programu:
• dyrektor szkoły,
• pedagog szkolny,
 psycholog szkolny,
• wychowawcy klas,
• nauczyciele,
• pielęgniarka szkolna,
• uczniowie,
• rodzice
Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego
a) Cele ogólne:
Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na
prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz
wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie
pełnej dojrzałości w sferze:
1) fizycznej – ukierunkowanej na kształcenie umiejętności pozwalających
na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań
prozdrowotnych,
2) emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii
psychicznej, na osiągnięcie właściwego stosunku do siebie i innych
ludzi,
3) społecznej – ukierunkowanej na właściwe pełnienie ról społecznych
oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny
wzorów i norm społecznych,
4) duchowej – ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości
i docenienie znaczenia zdrowia i sensu życia. Szkoła prowadzi
systematyczną działalność wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną
i informacyjną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły, odbywającą się w formie: pogadanek, prelekcji,
warsztatów, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów i aktywnych
metod pracy, w tym projektów edukacyjnych.
5) intelektualnej-ukierunkowanej na rozwój zainteresowań,przyswajanie
wiedzy i samodzielnego zdobywania umiejętności oraz przekazywania
swojej wiedzy innym.

b) Cele szczegółowe, chcemy aby uczeń:
1.
2.
3.
4.
5.

Miał uporządkowany system wartości.
Umiał współpracować w grupie.
Potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy.
Wierzył w swoje możliwości i zdolności.
Był wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą na kontynuowanie
edukacji na wyższym
szczeblu.
6. Był samodzielny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny i twórczy.
7. Przejawiał postawę aprobowaną społecznie.
8. Znał swoje słabe i mocne strony.
9. Rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji i kultury regionalnej i
narodowej.
10. Dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne.
11. Był tolerancyjny i wrażliwy na cierpienie innych.
12. Doceniał wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
13. Umiejętnie korzystał z komputera i technik informacyjnych.
14. Dbał o zdrowie własne i innych.
15. Sprawnie komunikował się w języku polskim i obcym.
Model absolwenta Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego.
Celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest tak wychować
absolwenta szkoły, który będzie:

odpowiedzialny 
tolerancyjny 
uczciwy 
samodzielny 
twórczy 
umiejący się uczyć 
obowiązkowy 
szanujący tradycje 
aktywny
c) Zadania:
W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy
wychowawczej ukierunkowane są na:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i dbanie o przyjazny klimat w
szkole;
2. Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej,
fizycznej i duchowej;
3. Dbałość o prawidłowe relacje uczniów i integracje zespołów
klasowych;
4. Podnoszenie poczucia własnej wartości uczniów i kształtowanie wiary
we własne możliwości;

5.
6.
7.
8.
9.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej,
Kształtowanie postaw tolerancji, otwartości,
Planowanie własnego rozwoju (w tym preorientacja zawodowa),
Wspieranie działalności charytatywnej i promowanie wolontariatu,
Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanychniepowodzeniami
szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,
10. Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
Zadania profilaktyczne przewidziane na bieżący rok szkolny:
1. Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
2. Nauka zasad ruchu drogowego - bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
3. Promowanie zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia,
4. Przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
5. Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie
ze środków psychoaktywnych i przeciwdziałanie pojawianiu się
zachowań ryzykownych,
6. Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
7. Diagnozowanie
problemu
niebezpieczeństw
związanych
z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i
podejmowanie działań profilaktycznych, terapeutycznych wobec
uczniów,
8. Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze
stresem,
9. Uczenie bezpiecznego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
ROZDZIAŁ IV
MISJA SZKOŁY

Głównym celem szkoły jest tworzenie warunków wspomagających
wszechstronny rozwój każdego ucznia – z uwzględnieniem jego zdolności
i możliwości. Uczeń świadomie zdobywa wiedzę w atmosferze przyjaźni
i bezpieczeństwa na podstawie fundamentalnych zasad moralnych:
prawdomówności, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka.
Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych
członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę,
umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi,
kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują.
Uczymy szacunku dla polskiej historii i kultury. Pomagamy rozwijać
zainteresowania oraz chcemy, aby uczniowie jak najlepiej wykorzystywali
własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do
zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji. Zwracamy
szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych
uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów, wspieramy
rodziców w wychowaniu dzieci w świetle ustalonych norm i wartości.

WIZJA szkoły opiera się na:
 kształtowaniu tolerancji,
 wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego

człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym oraz
zawodowym,
 kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych,
 wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności,
 promowaniu zdrowego stylu życia,
 eliminowaniu agresji,
 przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
 wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,
 wykształceniu ucznia samodzielnego, twórczego, kreatywnego, otwartego

na
wiedzę.
Priorytety polityki oświatowej 2017/2018:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2.Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej
i informatycznej.
3.Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
społecznych.
4.Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
5.Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6.Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach
systemu oświaty.
Badanie wartości społeczności szkolnej
We wrześniu 2017 przeprowadzono anonimowe badania ankietowe
w grupie losowo wybranych uczniów, rodziców i nauczycieli.
Wszystkie z ankiet, pomimo pytań zróżnicowanych dla każdej z grup,
dotyczyły wartości.
Dla badanych rodziców najbardziej cenne wartości to: prawda,
zdrowie, tolerancja, wytrwałość, przyjaźń. Natomiast za wartości
najważniejsze dla rodziców ze względu na dalszą naukę i pracę ich dzieci
są: przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie,
współpraca,
współdziałanie
w
zespole,
rozwijanie
własnych
zainteresowań i uzdolnień, umiejętność twórczego rozwiązywania
problemów, rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny.
Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że ankietowani uczniowie
najczęściej przypisywali najwyższe znaczenie wartościom, takim jak
zaufanie, miłość, szczerość, wiara, sprawiedliwość. Natomiast najwięcej
uczniów uznało, iż mniej ważne dla nich wartości to: pieniądze, wygląd,
punktualność.

Badani
uczniowie
wskazywali,
że
najczęściej
rozmawiają
o wartościach z rodzicami i przyjaciółmi, rzadziej z rodzeństwem. Jedynie 2
osoby odpowiedziały, że o wartościach rozmawiają z nauczycielem.
Ankietowani uczniowie najbardziej cenią swoich rodziców za miłość,
zaufanie, szczerość, opiekę, troskę, wsparcie oraz pomoc.
Na pytanie o to, jakim człowiekiem chcą zostać, uczniowie odpowiadali
najczęściej, że: dobrym, miłym, pomagającym innym, uczciwym
i wartościowym. Natomiast najczęściej podawane cele, do których chcą
dążyć w przyszłości badani uczniowie to: zdobycie zawodu,
wykształcenia, pracy. W dalszej kolejności ważnymi celami dla badanych
są: realizacja marzeń, szczęście, chęć pomagania innym, założenie
rodziny.
Zdecydowana ilość badanych nauczycieli uznała, że powinni być
przekazicielami wartości i jednocześnie najczęściej wskazywanymi
wartościami, które przekazują uczniom są: uczciwość, szacunek,
tolerancja.
Powyższe wyniki zostały uwzględnione w planowaniu działań
wychowawczo-profilaktycznych.
Istotnym dla pracy wychowawczej z dziećmi jest wynik, który pokazał,
że jedynie 2 uczniów o wartościach rozmawia z nauczycielem. Dzieci
częściej o wartościach rozmawiają z rodzicami. Nauczyciele zatem mogą
pełnić funkcję wspierającą i wzmacniającą rodziców w kształtowaniu
systemu wartości dzieci.
Tolerancja została uznana zarówno przez rodziców, jak i nauczycieli za
jedną z ważniejszych dla nich wartości, natomiast zdrowie (tak cenne dla
rodziców) jest ważnym obszarem oddziaływań profilaktycznych szkoły.
ROZDZIAŁ V
CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ

Podstawowym
założeniem
systemu
wychowawczego
Szkoły
Podstawowej nr 1 w Chojnicach jest wszechstronny rozwój intelektualny,
emocjonalny, społeczny, fizyczny i duchowy wychowanka.
W związku z tym w działaniach wychowawczych zmierzać będziemy do
osiągnięcia następujących celów:
- wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego
predyspozycje
psychiczne,
emocjonalne,
intelektualne
oraz
środowisko rodzinne i kulturowe,
- ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu
poszanowania dla wartości uniwersalnych, narodowych i lokalnych,
- wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
- rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły
i możliwości,
- budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
- przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
- przygotowanie do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania
powierzonej pracy,
- wyrabianie szacunku dla siebie i innych ludzi.

Celem rozwoju intelektualnego jest:
-

uczenie wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy
w szerokim rozumieniu tego pojęcia,
wglądu we własne walory i uzdolnienia (samoakceptacja),
wglądu we własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzm),
nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,
umiejętność przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania
umiejętności,
umiejętność przekazywania swojej wiedzy innym,
umiejętność publicznego wypowiadania się.

Celem rozwoju emocjonalno-moralnego jest:
-

-

uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawdę, uczciwość,
odpowiedzialność,
delikatność,
wyrozumiałość,
współczucie,
wierność życzliwość,
kształtowanie umiejętności myślenia wartościującego,
kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny i słowa,
umiejętność dokonywania samooceny,
otwartość na innych ludzi,
tolerancja i szacunek dla wartościowych form odmienności
i indywidualności,
aktywność życiowa,
umiejętność stawiania sobie celów i realizowania ich,
umiejętność opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz
rozumnego dostosowania się do otoczenia,
kultura języka i zachowania,
umiejętność utrzymywania wartościowych, przyjaznych i głębokich
kontaktów z innymi ludźmi,
kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej.

Celem kształtowania postaw obywatelsko – patriotycznych jest:
-

przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa
w życiu demokratycznego społeczeństwa,
kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji
narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły,
kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji oraz historii kraju,
rodzinnego miasta i szkoły,
kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz świąt
państwowych,
poznanie historii rodzinnego miasta,
kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne.

Celem rozwoju fizyczno – zdrowotnego jest:
-

kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie,
wyrabianie nawyków związanych ze zdrowym stylem życia,
kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu,
wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie
dyscyplin sportowych.

Cele dodatkowe:
Zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie, postęp techniki, zmiany
obstawiają przed nami wymóg rozszerzenia
tradycyjnych celów
wychowawczych o nowe cele, wynikające z zachodzących wokół nas
dynamicznych zmian cywilizacyjnych.
Do tych celów zaliczamy konieczność wpojenia uczniom norm
i sposobów postępowania w zakresie ekologii, świata mediów oraz edukacji
prozdrowotnej. Wychodząc z tego założenia formułujemy następujące cele
w tym zakresie:
- uświadomienie uczniom sensu i wagi szacunku dla środowiska
naturalnego człowieka,
- wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas
przyrody,
- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego,
- uświadomienie uczniom przyczyn, mechanizmów i skutków
powstawania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku
naturalnym,
- wytwarzanie w uczniach nawyków aktywnego uczestnictwa
w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub
zanieczyszczonego środowiska.
Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych w poszczególnych
oddziałach
klasowych.
Opracowanie
strategii
działań
wychowawczo-profilaktycznych w klasie jest przeniesieniem zamierzeń
zawartych w szkolnym programie na warunki klasy. Adaptacji dokonuje się
z uwzględnieniem specyficznego zapotrzebowania danej klasy. Osobą
odpowiednią i kompetentną do przygotowania planu jest wychowawca
klasy.
ROZDZIAŁ VI
STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
1. Społeczność szkolną Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Chojnicach stanowią uczniowie, ich rodzice oraz
pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi.
2. Szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do
swoich dzieci mają rodzice.
3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją
osobowością i postawą.
4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują w atmosferze
wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych
zadań.

DYREKTOR SZKOŁY:







stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego
w szkole,
dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej
szkoły,
nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczego,
współpracuje
z
zespołem
wychowawców,
pedagogiem,
psychologiem oraz Samorządem Uczniowskim,
czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

RADA PEDAGOGICZNA:
 opracowuje i zatwierdza program wychowawczy szkoły,
 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczego,
 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim
zachowaniem stwarzają zagrożenie dla uczniów,
 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczego.
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW:
 diagnozuje sytuację wychowawczą szkoły,
 określa cele pracy wychowawczej na dany rok szkolny,
 opracowuje procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 opracowuje zasady współpracy z sądem, policją,
 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 podejmuje działania w zakresie poszerzania kompetencji
wychowawczych.
NAUCZYCIELE:
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań
wychowawczych,
 reagują na przejawy agresji. Niedostosowania społecznego
i uzależnień uczniów,
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania
w
sytuacjach
zagrożenia
młodzieży
demoralizacją
i przestępczością,
 udzielają 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.
POSTAWA NAUCZYCIELI:

Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane
z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły;
wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego
rozwoju osobowego.
Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka bez względu na jego
narodowość, rasę i światopogląd (Karta Nauczyciela, Art. 6).
WYCHOWAWCY KLAS:
1. Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem
wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
2. Opracowują roczny plan pracy wychowawczej dla swoich klas i realizują
go w trakcie roku szkolnego, a następnie przygotowują sprawozdanie
z jego realizacji i wnioski do dalszej pracy,
3. Są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez
przewodniczącego zespołu,
4. Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi
w szkole procedurami,
5. Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami
uczniów, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistami
pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
6. Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej
sytuacji,
7. Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
8. Dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
9. Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym
zachowaniom podopiecznych.
PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY:
1) Przygotowuje i opracowuje program wychowawczo-profilaktyczny; dba
o jego ewaluację;
2) Prowadzi diagnozę zagrożeń młodzieży w środowisku szkolnym i poza nim
3) Informuje Radę Pedagogiczną o sytuacji wychowawczej w szkole
zagrożeniach oraz problemach dzieci i młodzieży;
4) Prowadzi pedagogizację rodziców;
5) Prowadzi spotkania w klasach;
6) Zaprasza ekspertów spoza szkoły na spotkaniach, warsztaty;
7) Dba o promocję zdrowia oraz kształtuje wzorce zachowań
prozdrowotnych;
8) Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, tj.
Sądem
Rodzinnym, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
Miejskim Ośrodkiem
pomocy Społecznej, Ośrodkiem Profilaktyki
Rodzinnej.
9) Rozpoznaje potrzeby indywidualne uczniów na podstawie obserwacji,
analizy dokumentów i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
realizuje rożne formy pomocy w tym zakresie;
10) Rozpoznaje potrzeby materialne uczniów i organizuje pomoc materialną.
11) Propaguje treści i programy profilaktyczne.
12) Systematycznie kształci się w zakresie wychowania, profilaktyki, pomocy
uczniom;
13) Współpracuje z rodzicami poprzez:
- indywidualne spotkania i porady,
- zajęcia pedagogizacji rodziców,

- informowanie o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej,
- czuwa nad realizacją zaleceń PPP przez nauczycieli wobec uczniów
posiadających opinię, orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie.
Współpraca z rodzicami:
1.W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu, szkoła
ściśle współpracuje z rodzicami w sprawach kształcenia, wychowania
i profilaktyki.
2.Rodzice współtworzą i opiniują szkolne dokumenty określające
działalność edukacyjną szkoły.
3.Umożliwiamy rodzicom zapoznanie się z planowanymi działaniami
wychowawczymi, programami nauczania oraz zasadami oceniania.
4.Zapewniamy
rodzicom
możliwość
indywidualnych
konsultacji
z nauczycielami i wychowawcami w ustalonych przez nich i podanych do
ogólnej wiadomości terminach.
5. Zapewniamy rodzicom możliwość uczestniczenia w tzw. “drzwiach
otwartych szkoły” oraz w psychoedukacji poświęconej zagadnieniom
wychowawczym.
6.Rodzice mają prawo do uzyskiwania w atmosferze życzliwości rzetelnej
informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce
i przyczyn trudności w szkole.
7. Szkoła oczekuje od rodziców rzetelnej informacji na temat zdrowia
dziecka oraz jego potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.
8.Podejmowana jest współpraca z rodzicami w ramach zespołów ds.
specjalnych potrzeb edukacyjnych w sprawie udzielania i organizowania
pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz realizacji indywidualnych
programów edukacyjno – terapeutycznych.
ROZDZIAŁ VII
DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

Szkoła
prowadzi
systematyczną
działalność
wychowawczą,
profilaktyczną, edukacyjną i informacyjną wśród uczniów, rodziców,
nauczycieli i innych pracowników szkoły, odbywającą się w formie:
pogadanek, prelekcji, warsztatów, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów
i aktywnych metod pracy, w tym projektów edukacyjnych.
Wydarzenia i uroczystości szkolne o charakterze wychowawczym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
Wybory do samorządu klasowego oraz samorządu szkolnego,
Dzień Chłopca,
Akcja „Sprzątanie świata”,
Dzieci walczącej Warszawy,
Dzień Papieski,
Dzień Edukacji Narodowej,

8. Narodowe Święto Niepodległości,
9. Zabawa andrzejkowa,
10. Mikołajki klasowe,
11. Wigilia szkolna,
12. Bal karnawałowy,
13. Dzień Babci, Dziadka,
14. Walentynki,
15. Drzwi otwarte Szkoły,
16. Dni Patrona,
17. Dzień Żołnierzy Wyklętych,
18. Dzień Kobiet,
19. Dzień Wiosny,
20. Dzień Matki,
21. Dzień Dziecka,
22. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
23. Włączanie się w akcje społeczne wynikające z zaistniałej sytuacji
w kraju lub na świecie.
Szkolny system zajęć pozalekcyjnych:
1. Koła przedmiotowe,
2. Zajęcia sportowe,
3. Zajęcia wyrównawcze,
4. Zajęcia terapeutyczne,
5. Działalność organizacji szkolnych:
a) LOP,
b) PCK,
c) Caritas,
d) Wolontariat szkolny,
e) Samorząd Uczniowski,
Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania
nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu –
w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych;

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów;
Zajęcia dla uczniów z problemami dydaktycznymi:
1.
2.
3.
4.

zajęcia wyrównawcze,
konsultacje,
pomoc koleżeńska,
pomoc wolontariuszy.

Zajęcia wspierające rozwój uczniów zdolnych:
1. koło matematyczne,
2. teatralne,
3. języka angielskiego,
4. polonistyczne,
5. plastyczne,
6. sportowe,
7. komputerowe,
8. przyrodnicze,
9. muzyczne,
10. taneczne.

ROZDZIAŁ VIII

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych Szkoły Podstawowej
nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas I-III
Cel
wychowawczy;
obszar
Budowanie
postawy
prozdrowotnej
i zdrowego stylu
życia:

Formy i sposoby realizacji
zadań

Zadania wychowawczoprofilaktyczne
• zapoznanie z podstawowymi
zasadami dbałości o zdrowie własne i
innych, kształtowanie umiejętności
kreowania środowiska sprzyjającego
zdrowemu stylowi życia;
• zapoznanie z zasadami zdrowego,
racjonalnego odżywiania się, higieny
osobistej i aktywności fizycznej;
• przygotowanie do podejmowania
działań mających na celu zdrowy styl
życia
w aspekcie fizycznym i psychicznym;
• kształtowanie postawy
odpowiedzialności za własne zdrowie;
• rozwijanie umiejętności
podejmowania działań na rzecz
ochrony przyrody w swoim
środowisku; • kształtowanie
umiejętności analizy zjawisk
przyrodniczych, rozumowania
przyczynowo-skutkowego;
• uświadomienie wpływu przyrody
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt
i roślin;

















zajęcia poświęcone
zdrowemu odżywianiu,
utrzymania higieny ciała,
badania bilansowe,
realizacja programu
prozdrowotnego „Żyj
zdrowo”,
przeciwdziałanie i walka z
próchnicą: realizacja
programu profilaktycznego
Fluoryzacja zębów,
pogadanki
Quiz owocowo- warzywny,
akcja zdrowe stopy,
akcja zdrowy kręgosłup,
udział w ogólnopolskich
akcjach: „Śniadanie daje
moc”, „ Święto owoców i
warzyw”,
udział w programie
profilaktycznym „Warzywa
i owoce w szkole”,
udział programie
profilaktycznym „Pij mleko”,

Osoba
odpowiedzialna
Wychowawca
Nauczyciel
przyrody.
Pedagog
Psycholog
Pielęgniarka

Termin
realizacji
Cały rok
szkolny

Kultura –
wartości, normy,
wzory zachowań

• kształtowanie wytrwałości w
działaniu i dążeniu do celu,
umiejętności adekwatnego
zachowania się w sytuacjach
zwycięstwa i porażki.
• kształtowanie gotowości do
uczestnictwa
w kulturze, poszanowania tradycji i
kultury własnego narodu, a także
poszanowania innych kultur i
tradycji, określanie swojej
przynależności kulturowej poprzez
kontakt
z wybranymi dziełami sztuki,
zabytkami
i tradycją w środowisku rodzinnym,
szkolnym i lokalnym, uczestniczenie
w życiu kulturalnym środowiska
rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz
wydarzeniach organizowanych przez
najbliższą społeczność;
• kształtowanie wrażliwości
estetycznej poprzez kontakt z
dziełami literackimi
i wytworami kultury, zapoznanie
z wybranymi dziełami architektury
i sztuk plastycznych należących do
polskiego i europejskiego dziedzictwa
kultury, wyzwalanie potrzeby
kontaktu z literaturą
i sztuką dla dzieci;
• kształtowanie postaw wyrażających
szacunek dla ludzi, niezależnie od
religii, statusu materialnego, wieku,
wyglądu, poziomu rozwoju



wiosenne zawody sportowe
„W zdrowym ciele, zdrowy
duch”,



Organizacja uroczystości
szkolnych związanych
z obchodami różnych świąt
narodowych, obchodzonych
na świecie;
Wyjścia uczniów na
wystawy, do muzeum;
Poznanie zabytków miasta
i okolic;
Udział uczniów
w spektaklach teatralnych,
wyjściach do kina;
Rozwój czytelnictwa poprzez
obchodzenie „Dnia głośnego
czytania” ,
Udział uczniów w akcjach
charytatywnych (zbieranie
nakrętek, pomoc dla
schroniska);









Dyrektor szkoły
Wychowawcy
Nauczyciele
Samorząd
Uczniowski

Cały rok
szkolny

intelektualnego
i fizycznego oraz respektowanie ich
praw, podejmowanie działań w celu
zapobiegania dyskryminacji;
• inspirowanie do podejmowania
aktywności
i inicjatyw oraz pracy zespołowej,
wspomaganie działań służących
kształtowaniu własnego wizerunku i
otoczenia;
• przygotowanie do radzenia sobie w
sytuacjach codziennych
wymagających umiejętności
praktycznych, budzenie szacunku dla
pracy ludzi różnych zawodów;
• przygotowanie do podejmowania
działań mających na celu
identyfikowanie i rozwijanie własnych
zainteresowań;
• wstępne kształtowanie postaw
wyrażających szacunek do symboli i
tradycji narodowych oraz tradycji
związanych z rodziną, szkołą
i społecznością lokalną;
• kształtowanie umiejętności
wyrażania własnych emocji w
różnych formach ekspresji;
• kształtowanie poczucia własnej
wartości dziecka, podtrzymywanie
ciekawości poznawczej, rozwijanie
kreatywności i przedsiębiorczości
oraz brania odpowiedzialności za
swoje decyzje i działania;
• kształtowanie świadomości
odmienności osób

niepełnosprawnych, innej
narodowości, wyznania, tradycji
kulturowej oraz ich praw.
Wdrażanie
podstawowych
zasad
bezpieczeństwa

• zapoznanie z podstawowymi
zasadami bezpieczeństwa w różnych
sytuacjach życiowych, kształtowanie
właściwego zachowania się w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia oraz
sytuacjach nadzwyczajnych;
• kształtowanie umiejętności
wyszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z
różnych źródeł, korzystania z
technologii informacyjnokomunikacyjnych, kształtowanie
świadomości negatywnego wpływu
pracy przy komputerze na zdrowie i
kontakty społeczne oraz
niebezpieczeństw wynikających z
anonimowości kontaktów,
respektowanie ograniczeń
dotyczących korzystania z
komputera, internetu
i multimediów;
• przygotowanie do bezpiecznego
i rozsądnego korzystania z narzędzi
i urządzeń technicznych,
bezpiecznego organizowania zajęć
ruchowych i poruszania się po
drogach;
• przygotowanie do bezpiecznego
korzystania ze środków komunikacji,
zapobiegania i przeciwdziałania
sytuacjom problemowym;










Zaznajamianie uczniów
z podstawowymi zasadami
ruchu drogowego: udział w
akcji Bezpieczna droga do
szkoły (instruktaż
prowadzony przez straż
miejską) ,
Przypominanie regulaminów
wyjść i wycieczek.
Edukowanie dziecka
dotyczące przestrzegania
zasad BHP w klasie i szkole:
zapoznanie z regułami gier
i zabaw ruchowych,
regulaminami sal lekcyjnych
(pogadanki, apele
wychowawczo-informacyjne,
udział w próbnym alarmie
przeciwpożarowym);
Kształtowanie świadomości
bezpiecznego korzystania
z gier komputerowych,
Internetu: pogadanki,
dyskusje w czasie lekcji.
Zapoznanie rodziców
(strona internetowa szkoły)
z podstawowymi
dokumentami szkoły
dotyczącymi bezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły
Straż Miejska
Wychowawcy
klas, świetlic.

Wrzesień
oraz cały
rok
szkolny na
bieżąco

• kształtowanie umiejętności
utrzymywania ładu i porządku wokół
siebie, w miejscu nauki i zabawy.


Postawy
patriotyczne:









kształtowanie właściwej postawy
wyrażającej szacunek wobec
sztandaru i patrona szkoły,
poznanie symboli narodowych i
nabycie umiejętności zachowania
się wobec nich, wpajanie szacunku
do symboli narodowych,
umacnianie przynależności
narodowej i regionalnej,
poznawanie regionu, kraju,
dostrzeganie piękna ojczyzny
budowanie więzi z własnym
krajem,
współudział w organizacji i udział
w uroczystościach szkolnych,
kultywowanie tradycji polskich,
budzenie zainteresowań
dziedzictwem kultury narodowej w
perspektywie kultury europejskiej.
















prezentacja symboli
narodowych i godnego
zachowania się wobec nich,
nauka hymnu, postawa i
szacunek wobec Flagi i
Godła Państwowego (Święto
Odzyskania Niepodległości,
Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja),
organizowanie Święta Szkoły
w połączeniu z Dniem
Patrona, nauka hymnu
szkoły,
nauka piosenek i pieśni
patriotycznych
z okazji Święta
Niepodległości, prezentacja
ich na apelu,
spotkania z ciekawymi
ludźmi,
wycieczki do miejsc pamięci
narodowej,
wyjście na cmentarz,
kultywowanie obrzędów
ludowych np. Andrzejki,
udział w Jasełkach,
poznanie legend związanych
z krajem i regionem,
organizowanie wycieczek
krajoznawczo–turystycznych,
organizowanie imprez

Dyrektor szkoły
Wychowawcy
Nauczyciele
i wszyscy
pracownicy
szkoły.
Samorząd
Uczniowski

Cały rok
szkolny

szkolnych i klasowych:
Jasełka, Dzień Matki, Dzień
Babci i Dziadka, Dzień
Dziecka, Wigilie klasowe,
Mikołajki,
rozmowy na temat tradycji
i obyczajów polskich np.:
zwyczaje bożonarodzeniowe,
wielkanocne, zwyczaje
związane z różnymi świętami
obchodzonymi w Polsce,
udział uczniów w imprezie
integrującej zespoły klasowe
pt. „Dobre maniery”,





Postawa
tolerancji:






Rozwój
społeczny i
emocjonalny





rozwijanie wrażliwości uczniów na
potrzeby drugiego człowieka bez
względu na wygląd i zachowanie,
kształtowanie właściwych postaw
grupy klasowej wobec osób
niepełnosprawnych oraz
wzajemnej życzliwości i
akceptacji,
przeciwdziałanie dyskryminacji ze
względu na stan zdrowia, wiek,
płeć, rasę, wyznanie, status
materialny.
kształtowanie podstawowych
umiejętności komunikacyjnych;
rozwijanie umiejętności
formułowania prostych wniosków
na podstawie obserwacji i
własnych doświadczeń;
kształtowanie umiejętności
przestrzegania obowiązujących












organizowanie akcji
charytatywnych, np.
„Podziel się posiłkiem”,
Zbieramy nakrętki
realizacja zajęć
poświęconych tematyce
tolerancji,
pomoc koleżeńska,
zabawy wzmacniające
poczucie własnej wartości.

Wychowawca
Pedagog
Psycholog

Organizowanie zajęć,
Wychowawca
warsztatów, wycieczek
Psycholog
integrujących zespoły
Pedagog
klasowe;
Dbanie o komfort psychiczny
uczniów; obserwowanie
zmian w zachowaniu,
nastroju ucznia

Cały rok
szkolny

Wrzesień
oraz cały
rok
szkolny na
bieżąco



•
•



reguł;
kształtowanie umiejętności
nawiązywania i podtrzymywania
relacji z rówieśnikami,
rozpoznawania ich potrzeb,
zgodnej współpracy z innymi, z
zachowaniem obowiązujących
norm i reguł kultury osobistej;
przygotowanie do sprawiedliwego
i uczciwego oceniania zachowania
własnego i innych ludzi;
zapoznanie z podstawowymi
prawami i obowiązkami
wynikającymi z roli ucznia oraz
członka szkolnej społeczności,
rodziny i kraju;
rozwijanie empatii, umiejętności
podejmowania działań mających
na celu pomoc słabszym i
potrzebującym, umiejętności
rozwiązywania konfliktów
i sporów

i podejmowanie
odpowiednich działań

Treści o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV– VII
Obszar
ZDROWIE-edukacja
zdrowotna

Klasa IV
-nabycie podstawowej
wiedzy na temat
stresu.
-Inspirowanie
młodzieży do myślenia
o własnej motywacji
do działania.
-nabywanie
umiejętności
gromadzenia
i porządkowania
wiedzy o sobie.
-Kształtowanie postaw
otwartych na
poszukiwanie pomocy
oraz porady, kiedy
zaczynają się
trudności i kiedy
wybór jest ważny
i trudny.
-Kształtowanie postaw
prozdrowotnych
poprzez promowanie
aktywnego i zdrowego
stylu życia.

Klasa V
-zachęcanie uczniów
do pracy nad własną
motywacją oraz analizą
czynników, które ich
demotywują.
-Kształtowanie
umiejętności
podejmowania
i realizacji zachowań
prozdrowotnych.
-Prezentowanie
sposobów
pokonywania własnych
słabości oraz
akceptowania
ograniczeń i
niedoskonałości

Klasa VI
-kształtowanie
umiejętności
rozpoznawania
własnych cech
osobowości.
-kształtowanie
konstruktywnego
obrazu własnej osoby,
np. świadomości
mocnych i słabych
stron.
-rozwijanie właściwej
postawy wobec zdrowia
i życia jako
najważniejszych
wartości.
-doskonalenie
i wzmacnianie zdrowia
fizycznego

Klasa VII
- kształtowanie postawy
proaktywnej, w której
uczeń przejmuje
inicjatywę, ale też
odpowiedzialności za
swoje działania,
decyzje.
-kształtowanie
umiejętności
świadomego
wyznaczania sobie
konkretnych celów.
=rozwijanie
umiejętności
hierarchizacji zadań.
-podnoszenie poczucia
własnej wartości
poprzez określanie
osobistego potencjału.
-kształtowanie
świadomości własnego
ciała z uwzględnieniem
zmian fizycznych
i psychicznych
w okresie dojrzewania

RELACJEkształtowanie postaw
społecznych

-kształtowanie
umiejętności właściwej
komunikacji,
stanowiącej podstawę
współdziałania.
-kształtowanie
umiejętności
asertywnego
wyrażania własnych
potrzeb.
-rozwijanie
wrażliwości na
potrzeby i trudności
innych ludzi.
-kształtowanie
postawy szacunku i
zrozumienia wobec
innych osób.
-rozwijanie zdolności
do inicjowania
i podtrzymywania
znaczących głębszych
relacji.
-budowanie atmosfery
wzajemnego szacunku
w społeczności
szkolnej.

- rozwijanie
umiejętności
rozumienia innych,
która sprzyja
efektywnej współpracy.
-wyzwalanie chęci do
działania na rzecz
innych osób w celu
poprawy ich sytuacji
(wolontariat).
-rozwijanie poczucia
przynależności do
grupy (samorząd
uczniowski, klub,
drużyna, wspólnota).
-kształtowanie
otwartości na
doświadczenia innych
ludzi, ich sposobów
rozwiązywania
problemów, na nową
wiedzę.
–rozwijanie
świadomości
dotyczącej roli osób
znaczących
i autorytetów.

-kształtowanie
umiejętności
współpracy
w dążeniu do
osiągnięcia celu.
-uwrażliwianie na
różne obszary ludzkich
problemów i potrzeb
poprzez krzewienie
potrzeby udzielania
pomocy (wolontariat).
-rozwijanie
umiejętności
komunikacyjnych:
wyrażanie własnych
opinii, przekonań
i poglądów.
-rozwijanie
świadomości roli
i wartości rodziny
w życiu człowieka.
- rozwijanie
samorządności.

-kształtowanie
umiejętności
wchodzenia
w interakcje
z ludźmi w sposób
zapewniający
zadowolenie obydwu
stron.
-kształtowanie
umiejętności szukania
inspiracji, rozwijanie
własnej kreatywności.
-rozwijanie
odpowiedzialności za
siebie i innych
(wolontariat

KULTURA-wartości, - zapoznanie z rolą
normy
zainteresowań w życiu
i wzory zachowań
człowieka,
- uwrażliwienie na
kwestie moralne, np.
mówienia prawdy,
sprawiedliwego
traktowania.
-kształtowanie
pozytywnego stosunku
do procesu
kształcenia. kształtowanie
potrzeby uczestnictwa
w kulturze.

-rozwijanie
zainteresowań i pasji
uczniów,
-budowanie
samoświadomości
dotyczącej praw,
wartości, wpływów
oraz postaw.
-rozwijanie
umiejętności
wyrażania własnych
emocji.
- rozwijanie
umiejętności
właściwego
zachowania się
z uwzględnieniem
sytuacji i miejsca.

- rozwój zainteresowań,
poszerzenie autonomii
i samodzielności,
- rozwijanie,
umiejętności
krytycznego myślenia w
kontekście analizy
wpływów rówieśników
i mediów na
zachowanie.
-dokonywanie analizy
postaw, wartości, norm
społecznych,
przekonań
i czynników które na
nie wpływają.
-rozwijanie szacunku
dla kultury i dorobku
narodowe

-popularyzowanie
alternatywnych form
spędzania czasu
wolnego,
- rozwijanie
pozytywnego stosunku
do procesu kształcenia i
samokształcenia,
zaangażowania
w zdobywanie wiedzy
i umiejętności.
- rozwijanie takich cech
jak: pracowitość,
odpowiedzialność,
prawdomówność,
rzetelność
i wytrwałość.
- umacnianie więzi ze
społecznością lokalną.

BEZPIECZEŃSWTO
profilaktyka
zachowań
ryzykownych i
problemowych

- redukowanie
agresywnych
zachowań poprzez
uczenie sposobów
rozwiązywania
problemów.
- budowanie
atmosfery otwartości
i przyzwolenia na
dyskusję.
-uświadamianie
zagrożeń
wynikających z
korzystania z
nowoczesnych
technologii
informacyjnych.
-zwiększanie wiedzy
na temat środków
uzależniających
i zagrożeń z nimi
związanych.
-rozwijanie
umiejętności troski
o własne
bezpieczeństwo
w relacjach z innymi.

- rozwijanie
umiejętności
prowadzenia rozmowy
w sytuacji konfliktu –
podstawy negocjacji
i mediacji.
- rozwijanie
umiejętności
identyfikowania
przyczyn własnego
postępowania.
-dokonywanie analizy
wpływu nastawienia do
siebie i innych na
motywację do
podejmowania
różnorodnych
zachowań.
- rozwijanie
umiejętności radzenia
sobie
z własnymi
negatywnymi
emocjami oraz
z zachowaniami
agresywnymi.
- kształtowanie
przekonań dotyczących
znaczenia posiadanych
informacji, których
wykorzystanie pomaga

- dostarczenie wiedzy
na temat osób
i instytucji
świadczących pomoc
w trudnych sytuacjach.
- budowanie atmosfery
wsparcia i zrozumienia
w sytuacji problemowej
oraz promowanie
rzetelnej wiedzy
mającej na celu
zredukowanie lęku.
-rozwijanie postaw
opartych na
odpowiedzialności za
dokonywane wybory
i postępowanie.
-dostarczenie wiedzy
z zakresu prawa
dotyczącego
postępowania
w sprawach nieletnich.
- przeciwdziałanie
ryzykownym
zachowaniom
seksualnym.
- kształtowanie
umiejętności radzenia
sobie z własnymi
negatywnymi emocjami
oraz

- rozwijanie postaw
opartych na
odpowiedzialności za
dokonywane wybory
i postępowanie.
-dostarczenie wiedzy
z zakresu prawa
dotyczącego
postępowania
w sprawach nieletnich.
- przeciwdziałanie
ryzykownym
zachowaniom
seksualnym.
-rozwijanie umiejętności
reagowania
w sytuacjach
kryzysowych, niesienia
pomocy dotkniętym
nimi osobom oraz
minimalizowania ich
negatywnych skutków.
-rozwijanie umiejętności
lepszego rozumienia
siebie poprzez
poszukiwanie
i udzielanie odpowiedzi
na pytania: Kim jestem?
Jakie są moje cele
i zadania życiowe?

w redukowaniu lęku w
sytuacjach
kryzysowych.
- rozwijanie
świadomości
dotyczącej prawa do
prywatności,
w tym do ochrony
danych osobowych
oraz ograniczonego
zaufania do osób
poznanych w sieci.

z zachowaniami
agresywnymi.
- kształtowanie
przekonań dotyczących
znaczenia posiadanych
informacji, których
wykorzystanie pomaga
w redukowaniu lęku
w sytuacjach
kryzysowych.
- rozwijanie
świadomości dotyczącej
prawa do prywatności,
w tym do ochrony
danych osobowych
oraz ograniczonego
zaufania do osób
poznanych w sieci.

ROZDZIAŁ IX
EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Proces oceny skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
opiera się na uporządkowanej, logicznej i systematycznej działalności, której
wyniki są wykorzystywane w celu doskonalenia oddziaływań szkoły.
Realizatorami programu wychowawczego są wszyscy nauczyciele, a zatem
każdy z nich musi uwzględnić w swojej pracy jego cele i zadania. Wychowawcy
w porozumieniu z uczniami i rodzicami tworzą plan pracy wychowawczej klasy.
Pozostali nauczyciele, realizując program przedmiotowy, przy okazji realizują
program wychowawczo-profilaktyczny.
Dobry program wychowawczy to taki, który przynosi pożądane
efekty wychowawcze, odpowiada zapotrzebowaniom środowiska (dzieci,
nauczycieli, rodziców), jest atrakcyjny pod względem form i metod pracy,
powoduje, że szkoła jest przyjazna i bezpieczna.
Ewaluacja, czyli określenie, czy program realizuje postawione mu zadania.
Sposoby i środki ewaluacji to:
 obserwacja postępu w zachowaniu i nauce,
 obserwacja zachowania uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę(dzienniki zajęć);
 wyniki ewaluacji programu przeprowadzonej wśród uczniów i ich
rodziców(ankieta, wywiad, rozmowa), ocena samopoczucia uczniów
w szkole,
 cena stopnia zintegrowania uczniów w szkole.

Program wychowawczo-profilaktyczny opracował zespół pedagogów oraz
psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły, wychowawcami
i nauczycielami oraz uczniami i rodzicami.

ROZDZIAŁ X

ZATWIERDZENIE PROGRAMU
Założenia i cele programu zostaną poddane ewaluacji na zakończenie
roku szkolnego 2017/18.
Uznajemy,
że
program
wychowawczo-profilaktyczny
pozostanie
dokumentem otwartym - z możliwością dokonywania w nim zmian, w
zależności od aktualnych potrzeb szkoły.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2017/2018 Szkoły
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego
został przyjęty do realizacji wspólną Uchwałą Rady Rodziców i Rady
Pedagogicznej w dniu 14 września 2017.

Dyrektor Szkoły:

Rada Rodziców:

