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Ustawazdnia14grudnia2016r.–Prawooświatowe(Dz.U.z2017r.poz.59).
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Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi(tekstjedn.Dz.U.z2016r.poz.487).
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783).

•
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iwyrobówtytoniowych(tekstjedn.Dz.U.z2017r.poz.957).

•

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 (Dz.U.
z2015r.poz.1249).

•

PriorytetyMinistraEdukacjiNarodowejnarokszkolny2017/2018.

•

StatutSzkołyPodstawowejim.A.MickiewiczawŁebie.

•

SzkolnyZestawProgramówNauczania.

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im.
Adama Mickiewicza w Łebie 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 założeniu, 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
profilaktykiproblemówdzieciimłodzieży.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem
programównauczaniaiuwzględniawymaganiaopisanewpodstawieprogramowej.
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
profilaktyczneskierowanedouczniów,rodzicówinauczycieli.
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemówwystępującychwśrodowiskuszkolnym,zuwzględnieniem:
•

wynikówewaluacjiwewnętrznej,

•

wynikównadzorupedagogicznegosprawowanegoprzezdyrektora,

•

raportu z badań ankietowych uczniów, nauczycieli i rodziców Zespołu Szkół (Szkoły
Podstawowej w Łebie i Gimnazjum w Łebie) w czerwcu 2017 roku pod kątem działań
wychowawczo-profilaktycznych.

•

badania ankietowego uczniów Gimnazjum w Łebie, przeprowadzonego w maju 2017
roku,dotyczącegosamopoczuciaibezpieczeństwawszkole.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest
wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym,

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest
kultywowanietradycjiiceremoniałuszkoły.
Podstawowe
obejmują:

zasady

realizacji

szkolnego

programu

wychowawczo-profilaktycznego

•

powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich
pracownikówszkoły,

•

zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji
zadańokreślonychwprogramie,

•

respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji
organówszkoły(dyrektor,radarodziców,samorząduczniowski),

•

współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (instytucjami, organami,
organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi działalność wychowawczą
i profilaktycznąszkoły),

•

współodpowiedzialnośćzaefektyrealizacjiprogramu.

I.
Misja
szkoły
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie to placówka znana w środowisku
lokalnym ze względu na swoją bogatą historię i tradycje. Od 2017 roku staje się szkołą
ośmioletnią, w której uczą się dzieci z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich
potrzebują specjalistycznej opieki, inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności,
ale
wszystkiepragnąpoczuciabezpieczeństwaiakceptacji.
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 uczenie wzajemnego szacunku
i uczciwości jako podstawy 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. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań
ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o
bezpieczeństwouczniów,nauczycieliirodziców.

II.
Sylwetkaabsolwenta
Dążeniem placówki jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania
w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu
odpowiedzialnościzawłasnyrozwój.Uczeńkończącyszkołę,posiadanastępującecechy:
•

kierujesięwcodziennymżyciuzasadamietykiimoralności,

•

znaistosujezasadydobrychobyczajówikulturybycia,

•

szanujesiebieiinnych,

•

jestodpowiedzialny,

•

zna historię i kulturę własnego narodu z naciskiem na poszanowanie i dbałość
o kulturęjęzyka,

•

znahistorięikulturęwłasnegoregionuzuwzględnieniemproblematykimorskiej.

•

znaiszanujetradycjeszkoły,

•

przestrzegazasadbezpieczeństwaihigieny orazaktywnegoizdrowegostylużycia,

•

znairozumiezasadywspółżyciaspołecznego,

•

jesttolerancyjny,

•

korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
itechnologieinformatyczne,

•

jestambitny,kreatywny,odważny,samodzielny,

•

posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
podejmujeodpowiedzialne
decyzjewtrosceobezpieczeństwowłasneiinnych,

•

szanujepotrzebyinnychijestchętnydoniesieniapomocy,

•

jestodpornynaniepowodzenia,

•

integrujesięzrówieśnikamiiprawidłowofunkcjonujewzespole,

•

posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania
własnychemocji.

III.
Cele
ogólne
Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji
zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na
osiągnięciepełnejdojrzałościwsferze:
•

fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania
zachowańprozdrowotnych,

•

psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie
środowiskasprzyjającegorozwojowiuczniów,zdrowiuidobrejkondycjipsychicznej,

•

społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu
społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm
społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności
wypełnianiarólspołecznych,

•

aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości,wtymdocenianieznaczeniazdrowiaorazpoczuciasensuistnienia.

Działalnośćwychowawczaobejmujewszczególności:
• współdziałanie całej społeczności szkolnej na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy,
umiejętnościipostawokreślonychwsylwetceabsolwenta,

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za
własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje
w
tymzakresiepodejmowanesąwpoczuciuodpowiedzialnościzasiebieiinnych,
• współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu
wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu
życiaorazzachowańproekologicznych,
• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością
lokalną,
• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych
relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,
w tymwzmacnianiewięzizrówieśnikamioraznauczycielamiiwychowawcami,

• doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania
podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz
warsztatowejpracyzgrupąuczniów,
• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz
rodzicówlubopiekunów,
• kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
w
życiuspołecznym,
• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce lokalnej,
narodoweji światowej,
• wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu
modelowaniepostawprozdrowotnychiprospołecznych.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawcówzzakresupromocjizdrowiaizdrowegostylużycia.
Działalnośćedukacyjnaobejmujewszczególności:
•

poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w
tegotypuprzypadkach,

•

rozwijanieiwzmacnianieumiejętnościpsychologicznychispołecznychuczniów,

•

kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli,
radzeniasobiezestresem,rozpoznawaniaiwyrażaniawłasnychemocji,

•

kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających
prawidłowemurozwojowiizdrowemużyciu,

•

prowadzenie
wewnątrzszkolnego
doskonalenia
kompetencji
nauczycieli
i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych,orazpodejmowaniaszkolnejinterwencjiprofilaktycznej,

•

doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia
psychicznegowiekurozwojowego.
Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji,
dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych
do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli
i
wychowawcóworazinnychpracownikówszkoły.

Działalnośćinformacyjnaobejmujewszczególności:
•

dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub
opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających,
substancji
psychotropowych,
środków
zastępczych,
nowych substancji
psychoaktywnychiinnychzagrożeńcywilizacyjnych,

•

udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych,

•

przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz
nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii,

•

informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia
narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki
uniwersalnej,selektywnejiwskazującej.
Działalnośćprofilaktycznaobejmuje:
•

wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym
stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań
ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych,

•

wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni
na
ryzykozachowańryzykownych,
wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,
nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań
ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby
wymagająceleczenia.

•

Działaniateobejmująwszczególności:
•

realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych
do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym
ProgramiePrzeciwdziałaniaNarkomanii,
przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby,
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
i
satysfakcjiżyciowej,
kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających,
substancji
psychotropowych,
środków
zastępczych,
nowych substancji
psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych
zachowańryzykownych,
doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
i wychowankówzachowańryzykownych,
włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu
przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych,
środkówzastępczych,nowychsubstancjipsychoaktywnych.

•

•

•
•

W bieżącym roku
są
ukierunkowanena:
•
•
•
•
•
•
•
•

szkolnym

najważniejsze

działania

w

pracy

wychowawczej

wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej, twórczej
i duchowej,
przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej
(szkole,klasie,rodzinie),
wzbudzaniepoczuciaprzynależnościdogrupy,
rozbudzaniepoczuciawłasnejwartości,wiarywewłasnesiłyimożliwości,
budowaniepoczuciatożsamościregionalnejinarodowej,
przeciwdziałanieprzemocy,agresjiiuzależnieniom,
przeciwdziałaniepojawianiusięzachowańryzykownych,
troskaoszerokopojętebezpieczeństwopodopiecznych,nauczycieliirodziców.

Zadania
profilaktyczneprogramuto:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

zapoznanieznormamizachowaniaobowiązującymiwszkole,
znajomośćzasadruchudrogowego–bezpieczeństwowdrodzedoszkoły,
promowaniezdrowegostylużycia,
kształtowanienawykówprozdrowotnych,
rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków
psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
inarkotyków),
eliminowaniezżyciaszkolnegoagresjiiprzemocyrówieśniczej,
niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów
komórkowychitelewizji,
wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych
doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom kształtować pozytywną
tożsamość,
uczeniesposobówwyrażaniawłasnychemocjiiradzeniasobiezestresem.

IV.
Strukturaoddziaływańwychowawczych
Dyrektorszkoły:
• stwarzawarunkidlarealizacjiprocesuwychowawczegowszkole,
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy
poziompracywychowawczejiopiekuńczejszkoły,
• 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: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej,wychowawczej,opiekuńczejiinnowacyjnejszkoły,
• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym,
orazSamorządemUczniowskim,wspomaganauczycieliwrealizacjizadań,
• czuwanadrealizowaniemprzezuczniówobowiązkuszkolnego,

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad
oceniania,prawuczniów,kompetencjiorganówszkoły,
• nadzorujerealizacjęszkolnegoprogramuwychowawczo-profilaktycznego.

Radapedagogiczna:
• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie
działańprofilaktycznych,
• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
w porozumieniuzRadąRodziców,
• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjachzagrożeniamłodzieżydemoralizacjąiprzestępczością
• uczestniczywrealizacjiszkolnegoprogramuwychowawczo-profilaktycznego,
• uczestniczywewaluacjiszkolnegoprogramuwychowawczo-profilaktycznego.
Nauczyciele:
• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
uczestnicząwrealizacjiSzkolnegoProgramuWychowawczo-Profilaktycznego,
• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożeniedlaucznia,
• dostosowująwymaganiaedukacyjnedospecyficznychpotrzebucznia,
• reagująnaprzejawyagresji,niedostosowaniaspołecznegoiuzależnieńuczniów,
• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach
zagrożeniamłodzieżydemoralizacjąiprzestępczością,
• udzielająuczniompomocy
wprzezwyciężaniuniepowodzeńszkolnych,
• kształcąiwychowujądzieciwduchupatriotyzmuidemokracji,
• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
wnaucenaswoichzajęciach,
• wspierajązainteresowaniairozwójosobowyucznia.

Wychowawcyklas:
•

diagnozująsytuacjęwychowawcząwklasie,

•

rozpoznająindywidualnepotrzebyuczniów,

•

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
funkcjonowaniazespołuklasowegoipotrzebyuczniów,

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski
dodalszejpracy,
• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymizwyczajami,tradycjamiszkoły,
• 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,
• wspierająuczniówpotrzebującychpomocy,znajdującychsięwtrudnejsytuacji,
• rozpoznająoczekiwaniaswoichuczniówiichrodziców,
• dbająodobrerelacjeuczniówwklasie,ichbezpieczeństwoiwzajemnąakceptację,
• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym
zachowaniompodopiecznych,
• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz
dzieciimłodzieży,
• podejmujądziałaniawzakresieposzerzaniakompetencjiwychowawczych,
• realizująprogramwychowawczo-profilaktyczny.
Pedagogszkolny/psycholog:
• diagnozujeśrodowiskowychowawcze,
• zapewniauczniompomocpsychologicznąwodpowiednichformach,
• współpracuje z rodzicami uczniów
wychowawczejlubstałejopieki,

potrzebującymi

szczególnej

troski

• zabiegaoróżneformypomocywychowawczejimaterialnejdlauczniów,
• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
udzielapomocypsychologiczno-pedagogicznejrodzicomuczniów,

• współpracuje
z
placówkami
wspierającymi
proces
dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze
profilaktycznymwtymzporadniąpsychologiczno-pedagogiczną,


Rodzice:
• współtworząszkolnyprogramwychowawczo-profilaktyczny,
• uczestnicząwdiagnozowaniupracywychowawczejszkoły,
• uczestnicząwwywiadówkachorganizowanychprzezszkołę,
• zasięgająinformacjinatematswoichdzieciwszkole,
• współpracujązwychowawcąklasyiinnyminauczycielamiuczącymiwklasie,
• dbająowłaściwąformęspędzaniaczasuwolnegoprzezuczniów,
• rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program
wychowawczo-profilaktycznyszkoły.

SamorządUczniowski:
•

jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i
możliwościamiorganizacyjnymiwporozumieniuzdyrektorem,

• uczestniczywdiagnozowaniusytuacjiwychowawczejszkoły,
• współpracujezNauczycielamiiRadąPedagogiczną,
• prowadziakcjepomocydla
potrzebującychkolegów,
• reprezentujepostawyipotrzebyśrodowiskauczniowskiego,
• propagujeideęsamorządnościorazwychowaniawdemokracji,
• dbaodobreimięihonorszkołyorazwzbogacajejtradycję,
• możepodejmowaćdziałaniazzakresuwolontariatu.
V.
Kalendarzuroczystościszkolnychwdanymrokuszkolnym
Obejmuje wykaz uroczystości w danym roku szkolny i stanowi załącznik nr 1 do
niniejszegoProgramu.

VI.
Szczegółowecelewychowawcze
dorealizacjiwrokuszkolnym2017/2018
OBSZAR
ROZWOJUINTELEKTUALNEGO
•

Rozpoznanieirozwijaniemożliwości,uzdolnieńizainteresowańuczniów.

•

Zwiększenieudziałuuczniówwzajęciachpozalekcyjnych.

•

Wszyscyuczniowiewymagającywsparciauzyskająpomocwodpowiedniejformie.

•

Poprawafrekwencjiuczniównazajęciachlekcyjnych.

OBSZAR
ROZWOJUSPOŁECZNEGO:
•

Integracjazespołówklasowych.PrzeprowadzeniezajęćintegracyjnychwklasachI.

•

Rozumienieirespektowanieobowiązującychnorm.

•

Rozwijaniepostawprospołecznychidziałańwzakresiewolontariatu.

OBSZAR
ROZWOJUFIZYCZNEGO
● Aktywizowanie uczniów do uczestnictwa w rekreacji, sporcie szkolnym i różnych
formachaktywnegospędzaniawolnegoczasu.
• Kształtowanieumiejętnościpodejmowaniairealizacjizachowańprozdrowotnych.
•

Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej
aktywnościfizycznej.

•

W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć
sprzyjającychkształtowaniupostawprozdrowotnych.

•

Kształtowanie u uczniów świadomości zależności pomiędzy aktywnym stylem życia
a
zdrowiem.

OBSZAR
ROZWOJUEMOCJONALNEGO
•

Kształtowaniepozytywnegoobrazuwłasnejosoby.

•

Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych na temat umiejętności samooceny
irozpoznawaniaswoichpredyspozycji.

•

Rozwijanieuuczniówumiejętnościrozpoznawaniaswoichmocnychisłabychstron.

OBSZAR
ROZWOJUDUCHOWEGO
•

Upowszechnieniewiedzynatematobowiązującychwszkolenormiwartości.

•

Do 30 września 2017 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem
wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa
wewnątrzszkolnego.

•

Poprawarelacjipomiędzypracownikamiszkołyiuczniami.

VII.
Harmonogramdziałań
SFERA
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Zadania

Formarealizacji

Osoby
odpowiedzialne

Termin

Rozpoznaniei
rozwijanie
możliwości,
uzdolnieńi
zainteresowań
uczniów.

Przeprowadzaniew
klasachdiagnozi
ankietwstępnych,
obserwacjepodczas
bieżącejpracy.

Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog.

Rokszkolny
2017/2018.

Rozwijanie
zainteresowań
izdolności
uczniów.Wtym
rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych

Przygotowanie
propozycjizajęćw
zespołach
przedmiotowych,
prowadzeniezajęć
pozalekcyjnych,kół
zainteresowań,
dodatkowychzajęć
sportowych,pracaz
uczniemwybitnie
zdolnym,
warsztatów,
konkursów,wyjścia
domuzeum,do
MBPwŁebie,
teatru,nawystawy,
udziałwżyciu
kulturalnymmiasta,
przygotowanie
programów
artystycznychna
uroczystości
szkolne,
prezentowanie
talentównaforum
szkoły,

Zgodniez:
harmonogramem
zajęć
prowadzonych
przezkonkretne
osoby
Nauczyciele,
nauczyciele
bibliotekarze
(biblioterapia,
udostępnianie
literatury
promującej
właściwepostawy
izachowania),
koordynatorWDN,
dyrektor.

kalendarzem
szkolnych
uroczystości
określających
terminy
konkretnych
przedsięwzięć
i
osoby
odpowiedzialne
zaich
przygotowanie
terminami
obserwacjilekcji
ustalonymw
planienadzoru
pedagogicznego

Szkolenierady
pedagogicznejz
zakresuaktywnych
metodpracy
Przeprowadzenie
przeznauczycieli1
zajęćlekcyjnychz
wykorzystaniem
aktywizujących
metodpracy
Rozwijanie
umiejętności
rozpoznawania
własnych
uzdolnień

Zajęciazorientacji
zawodowej.

Kształtowanie
postawy
twórczej

Szkolnyfestiwal
twórczości
artystycznej.

Kształcenie
samodzielnego
formułowaniai
wyrażania
sądów

Warsztatywe
wszystkichklasach
(wgpotrzeb).

Podnoszenie
efektów
kształcenia
poprzez
uświadamianie
wagiedukacjii
wyników
egzaminów
zewnętrznych

Uczenie
planowaniai
dobrej
organizacji
własnejpracy

Lekcje
wychowawcze
poświęconetej
tematyce,szkolne
konkursyz
nagrodamina
najwyższąśredniąi
najlepszą
frekwencję.
Lekcje
wychowawcze
poświęconetej
tematyce,
praktycznesposoby
zarządzaniaczasem
nawarsztatach
prowadzonych
przezpedagoga
szkolnego.

Wychowawcy,
pedagogszkolny.
Wychowawcy,
organizatorzy
przeglądu.

Wychowawcy
pedagodzyszkolni
psychologszkolny.

Zespół
stypendialny,
wychowawcy.

Pedagogszkolny
wychowawcy.

Zgodniez
harmonogramem
zajęćw
poszczególnych
klasach.
Według
kalendarza
imprez.

Rokszkolny
2017/2018.

Zajęciazgodnie
z
harmonogramem
opracowanym
w
zespole
stypendialnym.

Zgodniez
harmonogramem
zajęć.
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i

D
U
C
H
O
W
A

Kształtowanie
szacunkudo
ludzi,
wrażliwościna
potrzeby
drugiego
człowieka,
prawidłowe
rozumienie
wolności
jednostkioparte
na
poszanowaniu
osobyludzkiej.
Rozwój
poszanowania
dziedzictwa
narodowegoi
kształtowanie
świadomości
narodowej.
Wskazywanie
autorytetówi
wzorców
moralnych.
Poznaniekultury
rodzimej,
zaznajamianiez
kulturąregionu.

Poznanie
dorobku
kulturalnego
Europy,świata,
wykształcenie
postawy
tolerancjii
szacunkudla
innychnarodów,
kultur,religii.
Uczenie
właściwego
pojęcia
tolerancji,

Działalność
charytatywna,
wolontariatszkolny
Opracowanie
ProgramSzkolnego
Wolontariatu.

Świętowanie
roczniciwydarzeń
patriotycznych,
lekcje
wychowawczena
tematpatriotyzmu,
spotkaniez
weteranemIIwojny
światowej,
odwiedzaniemiejsc
pamięcinarodowej.

Opiekun
samorządu
szkolnego,
nauczycielreligii.

Nauczyciele
wskazanijako
odpowiedzialniza
poszczególne
działania.

Zgodniez
harmonogramem
zajęćopiekuna
samorządu
szkolnegoi
nauczycieli
religii,
wramach
rekolekcji.

Zgodniez
kalendarzem
uroczystościi
personalną
odpowiedzialnoś
ciązakonkretne
działanie.

Osoby
odpowiedzialneza
wskazanąformę
zajęć.

Wterminach
konkretnych
wycieczek
planowanych
przez
wychowawców
i
nauczycieli.

Międzynarodowe
wymiany
młodzieży,lekcje
wychowawcze
poświęconetej
tematyce,
wycieczkido
innychkrajów.

Nauczyciele,
wychowawcy.

Zgodniez
harmonogramem
zajęći
wycieczek.

Warsztaty
organizowaneprzez
pedagoga
szkolnego,

Pedagogszkolny,
wychowawcyklas.

Zgodniez
harmonogramem
opracowanym
przezpedagoga

Wycieczki,
tematycznelekcje
wychowawcze,
lekcjebiblioteczne,
wyjściadoMBP.

odwagiw
reagowaniuna
niesprawiedliwo
ść,krzywdę
drugiego
człowieka,
agresję.
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lekcje
wychowawcze
poświęconetej
tematyce,
zapoznaniesięz
prawamidziecka.

Promowanie
zdrowegostylu
życia.

DzieńSportuzajęciaozdrowym
styluodżywianiasię
orazznaczeniu
ruchuwżyciu
człowieka,
realizacja
programów:
“Mlekowszkole”,
“Owocewszkole”.

Kształtowanie
przekonaniao
społecznym
wymiarze
istnieniaosoby
ludzkiej,atakże
ospołecznym
aspekciebycia
uczniemszkoły.

Omówieniezasad
statutuszkołyi
regulaminów
szkolnych,
lekcje
wychowawcze
poświęconetej
tematyce.

Uczenie
działania
zespołowego,
tworzenia
klimatudialogui
efektywnej
współpracy,
umiejętności
słuchaniainnych
irozumieniaich
poglądów.
Uczeniezasad
samorządnościi
demokracji.

Warsztatyzzakresu
komunikacji
społecznej,pracyw
zespole,
funkcjonowania
wśródinnych,
analizysytuacji
problemowychi
możliwościich
konstruktywnego
rozwiązywania.
Kursmediacjidla
uczniówchętnych,
prowadzonyprzez
pedagoga
szkolnego.

Szkolnego,
harmonogramem
zajęć
wychowawczych
w
poszczególnych
klasach.

NauczycieleWF,
nauczyciele
biologii,
wychowawcyklas.

Wychowawcyklas.

Pedagogszkolny
opiekunowie
samorządu
uczniowskiego,
wychowawcy.

Zgodniez
harmonogramem
zajęć.

Rokszkolny
2017/2018
(wramach
godzin
wychowawczych
wedługpotrzeb).

Przeprowadzenie
wyborówdo
samorządów
uczniowskich
do
dnia30września
2017r.,
Pozostałeformy
-rokszkolny
2017/2018
zgodniez
harmonogramem
zajęć.

Wyborydo
samorządu
uczniowskiego/wyb
orysamorządów
klasowych,bieżąca
kontrolaich
działalności,
wyboryopiekuna
samorządu
uczniowskiego.
Doskonalenie
kulturybycia.

Kształtowanie
postawy
szacunkuwobec
środowiska
naturalnego.

Zajęciaz
pedagogiem
szkolnym.
Udziałwakcji
sprzątanieświata.
Udziałwakcjach
charytatywnychna
rzeczlokalnej
społeczności,
zwierząt,ochrony
środowiska.
Wycieczki
krajoznawcze.

Warsztaty
Kształtowanie
prowadzoneprzez
aktywnej
pedagogaszkolnego
postawywobec orazdoradców
przyszłejpracy zawodowych,nauka
zawodowejoraz poszukiwania
wymagańrynku pracy,analizyofert,
pracy.
naukawypełniania
Współpracaz
dokumentów
UrzędemPracy związanychz
orazinnymi
podjęciempracy
instytucjamiw
zawodowej,
celuuzyskania
przygotowaniedo
informacjio
rozmowy
sytuacjina
kwalifikacyjnej
lokalnymrynku przedpodjęciem
pracy.
pracy.
Systematyczne
monitorowanie

Analizafrekwencji
uczniów,

Pedagogszkolny.

Rokszkolny
2017/2018.

Nauczyciele.

Według
harmonogramu
imprezoraz
aktualnych
potrzeb.

Pedagogszkolny,
nauczyciel
przedsiębiorczości,
doradcyzawodowi.

Rokszkolny
2017/2018
zgodniez
harmonogramem
zajęć.

Dyrektor,
wicedyrektor,

Sporządzanie
miesięcznych

frekwencji
uczniówna
zajęciach
lekcyjnych.
Zwiększenie
współpracyz
rodzicamiw
zakresiekontroli
obowiązku
szkolnego
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Nauka
nabywania
świadomości
własnych
słabychi
mocnychstron,
kształtowanie
samoakceptacji,
budowanie
poczuciawłasnej
wartości.

Kształcenie
umiejętności
rozwiązywania
problemówbez
użyciasiły.

systematyczne
informowanie
rodzicówoabsencji
uczniów,
wywiadówki,dni
otwarte,
indywidualne
spotkaniaz
rodzicami.

Warsztatydla
uczniów
prowadzoneprzez
specjalistówzPPP,
lekcje
wychowawcze
poświęconetej
tematyce.

Zajęciaintegracyjne
wklasach,lekcje
wychowawczez
wykorzystaniem
filmuoagresjiijej
unikaniu.

pedagogszkolny,
wychowawcy.

Pedagogszkolny,
specjaliścizPPP,
wychowawcy.

Pedagogszkolny,
wychowawcy,
wszyscy
nauczycielei
pracownicyszkoły.

zestawień
obecnościw
pierwszymdniu
miesiąca
następującego
pookresie
kontroli
Zgodniez
harmonogramem
zebrańidni
otwartychw
szkole,
ustalonymna
rokszkolny
2017/2018.

Zgodniez
harmonogramem
zajęć.

Rokszkolny
2017/2018
zgodniez
harmonogramem
zajęći
aktualnymi
potrzebami.

VIII.
Zasadyewaluacjiprogramuwychowawczo-profilaktycznego
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu
wychowawczo-profilaktycznego.Ewaluacjaprzeprowadzanabędziepoprzez:
•

obserwacjęzachowańuczniówizachodzącychwtymzakresiezmian,

•

analizędokumentacji,

•

przeprowadzanieankiet,kwestionariuszywśróduczniów,rodzicówinauczycieli,

•

rozmowyzrodzicami,

•

wymianęspostrzeżeńwzespołachwychowawcówinauczycieli,

•

analizęprzypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół
ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie
wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada
pedagogicznairadarodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców
w porozumieniu z Radą pedagogiczną szkoły w …………………………………..……
w
dniu
…………………………………..……….

