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I.

Podstawy prawne szkolny programu wychowawczoprofilaktycznego:




















Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz.
483 ze zm.).
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.
1189).
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
ze zm.).
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 783).
Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
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 2015 r. poz. 1249).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. (Dz.U. z 2016 r. poz. 60)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz.59)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017
r. poz. 649).
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 2017, poz. 356)
Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/18
Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Częstochowie.
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II.

Cele wychowawczo – profilaktyczne szkoły.

Cele ogólne.
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu
promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym
na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie
środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
3) 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 wypełniania ról społecznych,
4) aksjologicznej (moralnej) – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy,
umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za
własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w
tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu
wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
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4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
5) 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 tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej
pracy z grupą uczniów,
7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w
działaniach z zakresu LOP, szkolnego oddziału PTTK, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i
światowej,
10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i
wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
1) 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 tego typu
przypadkach,
2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
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5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
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 wychowawców oraz innych
pracowników szkoły.
1) 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 psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
2) 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,
3) 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 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) 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, selektywnej i wskazującej.
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Działalność profilaktyczna obejmuje:
1) 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,
2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
3) 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 wymagające leczenia.
Działania te obejmują w szczególności:
1) 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 Programie
Przeciwdziałania Narkomanii,
2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
5) 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, środków
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
7

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:


wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,



przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej
(szkole, klasie),



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,



przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,



troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:
 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 promowanie zdrowego stylu życia,
 kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną
tożsamość,
 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.
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Zadania szkoły.

III.

„Uczymy mądrze, wychowujemy w prawdzie, kształcimy poszanowanie dla drugiego
człowieka, historii, tradycji.”
MISJA SZKOŁY
Jesteśmy po to aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym wychować i edukować człowieka XXI wieku, dobrego patriotę i Europejczyka, człowieka aktywnego, kreatywnego i sprawnego psychicznie, potrafiącego odnaleźć się w otaczającym go świecie. Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wspierające ucznia.
Działamy po to, aby:
Nasi uczniowie:


byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym;



umieli współżyć w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, w zjednoczonej Europie;



potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza, posługiwać się technologią informacyjną;



byli gotowi do samodzielnego myślenia i podejmowania działań poprzez pracę w różnych organizacjach młodzieżowych i struktur samorządowych.

Ich rodzice:


darzyli nas zaufaniem;



byli partnerami w podejmowaniu działań wychowawczych;



aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;



brali czynny udział w życiu szkoły;



otrzymywali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci;



otrzymywali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pracownicy szkoły:


mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;



mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego



realizowali swe życiowe posłannictwo.

Szkoła:
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cieszyła się zaufaniem w środowisku;



była nowocześnie administrowana;



była otwarta na proces integracji Europy, świata;



była miejscem, w którym pomaga się odnieść sukces każdemu człowiekowi.

IV.

Sylwetka absolwenta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

Absolwent naszej szkoły:
Jest:


wrażliwy na potrzeby innych,



pracowity, tolerancyjny, rzetelny, samodzielny, koleżeński, sympatyczny;

Ma świadomość:


odpowiedzialności za siebie i innych,



poszanowania wspólnego dobra,



tolerancji,



bycia częścią większej grupy i społeczności,

Potrafi i umie:


współtworzyć życie społeczne w grupie, do której należy,



rozpoznać wartości



odróżnić dobro od zła,



poprawnie wyrażać swoje emocje, komunikować się z innymi,

Dostrzega:


niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów,



potrzeby innych ludzi

V.

Struktura oddziaływań wychowawczych.

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, or10

ganizacyjnych 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,
 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Rada pedagogiczna:
 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie
działań profilaktycznych,
 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

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,
 Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i
poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść, itp.
 Mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci.

11

 Są zobowiązani do współpracy z policją, sądem dla nieletnich, kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku
zgłoszenia przez kuratora takiej potrzeby).
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 Zapewniają możliwość rozwijania zainteresowań uczniów podczas zajęć świetlicowych i kół zainteresowań
 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.

4. Wychowawcy klas:


diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,



dbają o dobrą atmosferę 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 z realizacji planu 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,
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 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz
dzieci i młodzieży,
 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych
 Zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia
własnej wartości.
5. Zespół wychowawców:
 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

6. Pedagog szkolny/psycholog:
 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 dydaktyczno-wychowawczy
szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
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7. 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,
 rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny 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 Zespołem Wychowawców 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,
 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

VI.

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym.
UROCZYSTOŚĆ

TERMIN REALIZACJI

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień

Dzień Patrona

Październik

Ślubowanie na ucznia I-wszej klasy

Październik

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Październik

Święto Niepodległości

Listopad

Andrzejki

Listopad

Mikołajki

Grudzień
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Wigilie klasowe

Grudzień

Jasełka i/lub Wieczór Kolęd

Grudzień

Bal karnawałowy

Styczeń

Pierwszy Dzień Wiosny

Marzec

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Maj

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

VII.

Czerwiec

Analiza dotychczasowych działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły.

W poprzednim roku szkolnym szkoła opierała swoją pracę na odrębnych: Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki. Wyniki ewaluacji zawartych w tych dokumentach działań
wykazały, że istnieje nadal potrzeba uwrażliwiania i edukowania uczniów w obszarze bezpiecznego korzystania z mediów. w szczególności z Internetu. Uczniowie posiadają wiedzę na
temat zagrożeń w sieci, jednak nie potrafią jej zastosować w realiach korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W treściach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
zostały uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018. Szkoła więc w tym roku będzie zwracała uwagę na:
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.
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
7. Program uwzględnia zmiany w systemie oświaty, jego działania będą skierowane także do
uczniów starszych.
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VIII. Zadania i formy realizacji programu wychowawczo – profilak-

SFERA

tycznego dla klas I-III.
ZADANIA

• 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;
• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności
adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

FIZYCZNA

Zdrowie –
edukacja
zdrowotna

FORMY REALIZACJI
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SPOŁECZNA

Relacje –
kształtowanie
postaw społecznych

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na
podstawie
obserwacji i własnych doświadczeń;
• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących 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.
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MORALNA

Kultura – wartości, normy,
wzory zachowań

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w
różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych,
odróżniania dobra od zła; • 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
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 radzenie 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.
wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń
dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;
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Bezpieczeństwo –
profilaktyka
zachowań
ryzykownych
(problemowych)

Bezpieczeństwo –
profilaktyka
zachowań
ryzykownych
(problemowych)

• 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 informacyjno-komunikacyjnych, 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;
• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół
siebie,
w miejscu nauki i zabawy.
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INTELEKTUALNA

SFERA

IX.

Zadania i formy realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego dla klas IV – VIII.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości,
uzdolnień i zainteresowań
uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet
wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach
przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów,
wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w
życiu kulturalnym miasta,
przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie osiągnięć na
forum szkoły

INTELEKTUALNA

Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod pracy

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień
Niepowodzenia szkolne

Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod
pracy
zajęcia z orientacji zawodowej,
uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych
1.Rozpoznawanie trudności w nauce i przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
 Obserwacja uczniów, wstępna diagnoza i konsultacje z rodzicami.
 kierowanie w razie potrzeby na badania do
poradni specjalistycznych.
 Rozpoznanie środowiska rodzinnego ucznia.
 Respektowanie zaleceń poradni
2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna
 Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 Analiza opinii i orzeczeń z PPP pod kątem ich
realizacji
 Dbanie o prawidłowy przepływ informacji
między nauczycielami a rodzicami dzieci z
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opiniami (orzeczeniami)

 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, wyrównawcze

Rozwijanie czytelnictwa wśród
dzieci

INTELEKTUALNA

Wdrażanie do bezpiecznego, aktywnego i zdrowego stylu życia

 Zapoznanie uczniów z różnymi technikami
uczenia się.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia.
Akcja głośnego czytania dzieciom w klasach I-III
 W grupach przedszkolnych Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
 Głośne czytanie w klasach I-III i IV-VII podczas godziny wychowawczej
 Zajęcia czytelniczo – plastyczne związane z
czytanym utworem
Współpraca z biblioteką miejską, organizacja
wspólnych wyjść, imprez, spotkań autorskich itp.
 Bezpieczna droga do i ze szkoły
 Wychowanie komunikacyjne – karta rowerowa
 Omówienie zasad BHP podczas zajęć w szkole,
wycieczek, wyjść, gier i zabaw na świeżym powietrzu
 Znajomość numerów alarmowych
 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
 Propagowanie aktywnych form wypoczynku

Nauka nabywania świadomości
 warsztaty dla uczniów prowadzone przez spewłasnych słabych i mocnych
cjalistów z PPP
stron, kształtowanie samoakcepta-  trening umiejętności społecznych
cji, budowanie poczucia własnej
 lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce –
wartości
wskazanie konkretnych zajęć
Budowanie pozytywnych relacji
 Badanie i omawianie z uczniami stosunków
koleżeńskich
interpersonalnych panujących w grupie rówieśniczej
 zajęcia integracyjne w klasach
 lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o
agresji i jej unikaniu
 Wzajemna pomoc, wspólne organizowanie imprez szkolnych, wyjazdy.
Wzmacnianie nawyków dobrego
 Kultura słowa i zachowania się podczas zajęć,
wychowania i kultury osobistej.
przerw międzylekcyjnych (zachowanie ciszy i
.
spokoju), na koncertach, spektaklach (odpowiedni strój, zachowanie ciszy i nie wychodzenie podczas spektaklu, brawa po występie).
Kształtowanie postawy szacunku  Dbałość o podręczniki, pomoce dydaktyczne,
dla dobra wspólnego
troska o wygląd klasy, szkoły, otoczenia.
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SFERA
MORALNA

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby
ludzkiej

Działalność charytatywna
•Kształtowanie postaw współpracy i
współdziałania oraz otwartości na potrzeby
innych.
•Uczenie tolerancji w stosunku do innych
ludzi, akceptacja ich poglądów, postaw,
stylu życia.
•Doskonalenie umiejętności rozwiązywania
konfliktów i zawierania kompromisów
 Systematyczne eliminowanie u uczniów
niewłaściwego słownictwa i zachowań
negatywnych na lekcjach, przerwach,
uroczystościach i wycieczkach szkolnych.

MORALNA

Kształtowania pozytywnych wzorców
zachowania się w społeczeństwie

 Rozumienie, akceptowanie i respektowanie norm i reguł obowiązujących w grupie i społeczeństwie, zwracanie uwagi na
używanie zwrotów grzecznościowych w
każdej sytuacji.
 Świadome podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie.
Kształtowanie poszanowania dziedzictwa narodowego i świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

 Wdrażanie zasad Savoir vivre
Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat
patriotyzmu.

MORALNA

Zapoznanie z historią miasta, regionu,
kraju:
 Uroczyste obchodzenie świąt państwowych,
 Godne reprezentowanie szkoły podczas
uroczystości organizowanych w szkole i
poza nią, przestrzeganie stosownego do
okoliczności ubioru
 Odwiedzanie miejsc pamięci i zabytków
 Uczestniczenie w konkursach historycznych
Rola Polski w Europie i świecie, edukacja
europejska
 Zapoznanie z tradycjami Częstochowy,
obrzędami, strojem, zwyczajami, etc.

Poznawanie kultury regionu i miasta
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 Znaczenie Jasnej Góry jako symbolu i
aktualnie ważnego ośrodka kultu religijnego
 Zamek w Olsztynie jako przykład warowni na Szlaku Orlich Gniazd
 Rola Częstochowy w regionie, w Polsce i
w Europie.
 Lekcje wychowawcze zajęcia, pogadanki, filmy n.t. różnych kultur, wierzeń,
obyczajów. Wyrabianie postawy tolerancji w stosunku do innych wyznań, narodów, ras i kultur.
Zapoznanie z historią szkoły i jej tradycjami:
 patron szkoły, sztandar, hymn, kroniki
szkolne,
 Udział w uroczystościach szkolnych,
apelach.
 Organizowanie Dnia Tolerancji, Dnia bez
Przemocy
 Lekcje wychowawcze

Poznanie dorobku kulturalnego Europy,
świata, wykształcenie postawy tolerancji
i szacunku dla innych narodów, kultur,
religii
Dbałość o tradycje szkoły i ich kultywowanie

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji,
odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka,
agresję

SFERA

Sfera społeczna
ZADANIA

SPOŁECZNA

Diagnozowanie problemów wychowawczych:

FORMY REALIZACJI
 Identyfikacja uczniów, którzy są sprawcami
i ofiarami przemocy.
 Rozpoznanie zaburzeń zachowania i poinformowanie rodzica o potrzebie i możliwości korzystania z pomocy w placówkach
specjalistycznych.
 Rozpoznanie sytuacji domowej wychowanków.
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SPOŁECZNA
SPOŁECZNA

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie
bycia uczniem szkoły

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej
współpracy, umiejętności słuchania
innych i rozumienia ich poglądów.
Uczenie zasad samorządności i demokracji

Kształtowanie postawy szacunku wobec słabszych, chorych, starszych

SPOŁECZNA

Współpraca z rodzicami

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego
Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz
wymagań rynku pracy. Współpraca z
Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o
sytuacji na lokalnym rynku pracy

 Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,
 Dbałość o mienie szkolne – sprzęty, książki, pomoce dydaktyczne
 Prawa i obowiązki ucznia - Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka
 Akcja „Stop przemocy”
 Poznawanie wzorców godnych naśladowania – projekcja filmów, czytanie wybranych utworów, spotkania z ciekawymi
ludźmi
 Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania
wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego
rozwiązywania.
 Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.
 Integracja zespołu klasowego – udział
uczniów we współzawodnictwie klasowym, organizowanie imprez szkolnych i
klasowych, wycieczek, wyjść.
 Okazywanie szacunku rodzicom i osobom
starszym – pogadanki, zajęcia grupowe,
wyjścia do Domu Opieki Społecznej (ul.
Wesoła)
 Troska o dzieci chore, niepełnosprawne,
rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej
 Udzielanie porad i wsparcia
 Udzielanie wskazań do pracy z dzieckiem w
domu
 Systematyczne przekazywanie i omawianie
wyników nauczania
 Informowanie o zauważonych absencjach,
sytuacjach konfliktowych czy niepokojących zachowaniach
 Udział w akcji sprzątanie świata.
 Udział w akcjach charytatywnych na rzecz
zwierząt, wycieczki krajoznawcze.
 warsztaty dla klas VII prowadzone przez
pedagoga szkolnego, nauka poszukiwania
pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy
zawodowej, przy-gotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy
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SFERA

Sfera fizyczna
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

FIZYCZNA

Promowanie zdrowego
stylu życia fizycznego i
psychicznego



X.

 Pogadanki z zakresu chorób bakteryjnych, wirusowych,
zakaźnych, chorób brudnych rąk.
 Pogadanki na temat codziennej higieny osobistej i higieny wieku dojrzewania
 Pogadanki z zakresu higieny jamy ustnej, fluoryzacja
 Pogadanki z zakresu ubioru stosownego do pogody i
pory roku
 Pedagogizacja rodziców n.t. zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży
 Propagowanie zdrowego odżywiania
 profilaktyka zaburzeń typu: otyłość, bulimia, anoreksja
 zapoznanie uczniów ze skutkami picia alkoholu, palenia
papierosów i e-papierosów, zażywania narkotyków,
środków psychotropowych i leków
 Sposoby radzenia sobie ze stresem - zajęcia warsztatowe
 Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami –
rozmowy indywidualne
 Konstruktywne umiejętności rozwiązywania sytuacji
problemowych
Zapoznanie z niebezpieczeństwami wynikającymi z
korzystania z Internetu: uzależnienie od mediów społecznościowych, zjawisko hejtu w Internecie, cyberprzemoc, etc

Ewaluacja programu.

Ocena jakościowa i ilościowa programu wychowawczego przeprowadzana jest raz w ciągu
roku szkolnego – po drugim semestrze.
Informacje dotyczące oceny stopnia realizacji programu zawarte są w arkuszach klasyfikacyjnych poszczególnych oddziałów klasowych i znajdują się w dokumentacji szkoły.
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