PROGRAM
WY C H O W A W C Z O - P R O F I L A K T Y C Z N Y
S z k o ł y P o d s t a w o w ej
w Zegrzu Pomorskim

1. Podstawy prawne Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust.1.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz… 526, z późn. Zm., art. 33).
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 policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
Rozporządzenie MEN 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. 2015, poz. 1249).
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26, poz. 226).
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 10, poz. 55).
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr
6, poz. 69 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2020 poz. 1008).
Przy opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły uwzględniono także:
dotychczasowe doświadczenia szkoły;
przeprowadzoną

diagnozę

sytuacji

zagrożeń

związanych

z zachowaniami ryzykownymi,

działalnością uczniów w cyberprzestrzeni;
przeprowadzoną analizą czynników chroniących i czynników ryzyka;
przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.
Program realizowany będzie przez

wszystkich

wychowawców

i

nauczycieli

przedmiotów

we współpracy z dyrekcją, ze specjalistami: pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, doradcą
zawodowym, logopedą, pielęgniarką szkolną oraz rodzicami

uczniów, a także z

instytucjami

i organizacjami pozarządowymi.
Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest zgodny ze Statutem szkoły
wizja placówki.
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w której opisana jest misja i

Wprowadzenie do programu
Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny
rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym
i intelektualnym. Szkoła jako

środowisko

wychowawcze

ma

za

zadanie

wspomagać

uczniów

w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu
optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę,
przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.
Wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju, umożliwianie mu osiągania pełnej dojrzałości
w sferze fizycznej, psychicznej, intelektualnej, społecznej i duchowej na miarę jego możliwości. Zależy nam,
aby

uczniowie

umieli

prowadzić

zdrowy

styl

życia,

budować

satysfakcjonujące

relacje

i współpracować z innymi, brać odpowiedzialność za własne postępowanie, dbać o bezpieczeństwo własne
i innych, dostrzegać problemy drugiego człowieka, kierować się przyjętymi w szkole

wartościami,

kształtować swoje postawy prospołeczne i patriotyczne.
Profilaktyka to kompleksowe działania kompensujące niedostatki wychowania, które obejmują trzy
obszary: wspieranie wychowanków w radzeniu sobie z trudnościami, ograniczanie i likwidowanie
czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.
W naszych działaniach stosować będziemy profilaktykę uniwersalną, skierowaną do wszystkich członków
społeczności szkolnej, wskazującą i selektywną do wybranych grup uczniów, po wcześniejszej corocznej
diagnozie problemów i zagrożeń.

2. Cele wychowawczo - profilaktyczne szkoły
CELE STRATEGICZNE :
Cele strategiczne wynikają z przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego, wniosków z ewaluacji
wewnętrznej, wspólnych ustaleń członków społeczności szkolnej, priorytetów Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
1.

Rozwijanie patriotyzmu oraz zasad poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego
przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata.

2.

Przygotowanie do życia w społeczeństwie – kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania,
komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

3. Kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych wraz ze zdrowiem psychicznym.
4 . Dbanie o bezpieczeństwo w sieci (kształtowanie umiejętności korzystania z mediów, portali,
platform edukacyjnych i urządzeń komputerowych). Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
w sieci
5.

Rozwijanie i wspieranie działalności wolontaryjnej.

6. Pomoc w planowaniu własnej ścieżki życiowej z uwzględnieniem samooceny , samorealizacji i elementów
przedsiębiorczości (finanse – planowanie budżetu domowego, zarządzanie swoimi oszczędnościami).
7.

Budowanie

wzajemnych

relacji

w

społeczności

szkolnej

opartych

na

zaufaniu

i życzliwości. Doskonalenie komunikacji interpersonalnej w relacjach rówieśniczych i społecznych.
8. Działania na rzecz czytelnictwa.
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Cele strategiczne

1.Rozwijanie
patriotyzmu oraz
zasad
poszanowania
polskiego
dziedzictwa
kulturowego przy
jednoczesnym
otwarciu na
wartości
kulturowe Europy
i świata.

2. Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie
– kształtowanie
nawyków
kulturalnego
zachowania,
komunikowania
się
z
rówieśnikami
i dorosłymi.

3.Kształtowanie
prawidłowych
postaw
prozdrowotnych
oraz zdrowia
psychicznego.

Cele
szczegółowe
wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia
społecznego: rodzinę, region i ojczyznę;
kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej;
rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
kształtowanie szacunku dla własnego państwa;
rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i
państwowej;
kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w
pielęgnowaniu tradycji;
umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i
politycznych, zaznajomienie y podstawowymi aktami prawnymi
obowiązującymi w Polsce ;
rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli
narodowych; kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie
uroczystości szkolnych, państwowych.
kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji z drugą osobą;
kształtowanie poczucia przynależności do grupy: rodziny, klasy,
szkoły, grupy rówieśniczej, społeczności lokalnej, narodowej i
międzynarodowej;
nauka przestrzegania norm i zasad obowiązujących w danej grupie
oraz praw dziecka i praw człowieka ;
uczenie zasad kulturalnego zachowania;
uczenie zaspokajania potrzeb w sposób akceptowany społecznie;
uczenie akceptowania zmian w środowisku społecznym;
uczenie poszanowania mienia wspólnego; adaptacja nowych osób w
środowisku szkolnym;
nabycie umiejętności proszenia o pomoc, także
rówieśników; kształtowanie postawy troski o innych i
działania na ich rzecz, rozwijanie empatii i umiejętność
rozwiązywanie konfliktów i sporów
umiejętność asertywnego wyrażania swojego zdania oraz
wyrażania swoich poglądowi opinii
poznawanie siebie, śledzenie przebiegu swojego rozwoju;
identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych,
kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz świadomości dotyczącej
wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania
o zdrowie psychiczne;
zrozumienie, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o
nie dbać; rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i
innych ludzi;
Nabywanie podstawowej wiedzy czym jest stres,
wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości;
rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu
samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego
życia; przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia
i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy,
społeczności lokalnej.
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4. Dbanie
o
bezpieczeństwo
w sieci
(kształtowanie
umiejętności
korzystania
z mediów,
portali,
platform
edukacyjnych
urządzeń
komputerowych).
Poszerzenie
wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa
w sieci

5. Rozwijanie
i wspieranie
działalności
wolontaryjn
ej

upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego
zachowywania się w internecie, głównie poprzez promowanie
internetowej
etykiety;
wyrobienie postawy dystansu wobec przekazów elektronicznych i
krytycyzmu wobec treści informacji;
wyrabianie umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości
zdobytych w internecie;
uświadomienie uczniom faktu, że anonimowość w sieci jest tylko
pozorna; pokazanie korzyści wypływających z właściwego korzystania z
sieci;
uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli nad
sposobami korzystania przez dziecko z internetu;
zapoznanie rodziców ze sposobami kontrolowani i ograniczania
dostępu dziecka do wybranych, niepożądanych treści;
promowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli akcji i programów o
różnym zasięgu na rzecz bezpiecznego internetu;
wyczulenie nauczycieli na problem bezpieczeństwa dzieci w sieci.
Gry komputerowe – zapobieganie i reagowanie.
rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz
potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby
innych, życzliwości bezinteresowności;
aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej;
wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze
wolontariackim;
wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i
środowiska szkolnego;
łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do
niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi;
wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
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6. Pomoc
w planowaniu
własnej ścieżki
życiowej
z uwzględnieniem
samooceny
i samorealizacji i
elementów
przedsiębiorczości
(finanse – planowanie
budżetu domowego,
zarządzanie swoimi
oszczędnościami).

pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego
kształcenia oraz określenia własnych predyspozycji;
przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi
życiowej, świadomego wyboru szkoły, zawodu, zakładu pracy;
kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych
stron; wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
przełamywanie barier emocjonalnych;
wyrabianie szacunku dla samego siebie;
planowanie własnego rozwoju;
Kształtowanie świadomości konsumenckiej oraz umiejętności
planowania zakupów , umiejętność oceny ryzyka oraz umiejętność
oszczędzania,
Zapoznanie dzieci młodszych z nominałami polskich monet i
banknotów,
Zapoznanie dzieci starszych z różnymi walutami i sposobem
przeliczania miedzy walutami,
Zapoznanie dzieci z zasadą funkcjonowania banków i instytucji
finansowych,

7. Budowanie
wzajemnych
relacji
w społeczności
szkolnej opartych na
zaufaniu
i życzliwości.
Doskonalenie
komunikacji
interpersonalnej
w relacjach
rówieśniczych,
społecznych oraz
poczucia
bezpieczeństwa

zapewnienie dobrej atmosfery pełnej zaufania i przyjaznych relacji
między
uczniami - nauczycielami – rodzicami i środowiskiem lokalnym;
tworzenie warunków do partnerskiej współpracy między wszystkimi
członkami społeczności szkolnej;
kształtowanie postawy dialogu, umiejętności
słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
Redukowanie agresywnych zachowań poprzez
uczenie sposobów rozwiązywania problemów,
Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji
świadczących pomoc w trudnych sytuacjach
życiowych,
Dostarczanie
wiedzy
z
zakresu
prawa
dotyczącego
postępowania
w
sprawach
nieletnich,
Propagowanie wiedzy na temat prawnych i
moralnych skutków posiadania, zażywania i
rozprowadzania środków psychoaktywnych.

8.
Działania na rzecz
czytelnictwa

W szkole planuje się współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz
biblioteką publiczną. Są to między innymi:- ustalenie listy książek,
które zostaną zakupione do biblioteki szkolnej;- udział uczniów szkoły
w spotkaniach z autorami książek dla dzieci i młodzieży
organizowanych przez Bibliotekę w Świeszynie;- współorganizacja
konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”współorganizacja Wigilii dla seniorów z terenu Sołectwa Zegrze
Pomorskie;- współorganizacja konkursu „Korrida”- udział w
konkursach organizowanych przez szkoły z terenu Gminy Świeszynoinformowanie uczniów o inicjatywach realizowanych w bibliotece
udział w akcji „Czytajmy dzieciom” w oddziale przedszkolnym
pogadanka dla rodziców na temat korzyści wynikających z
czytania dzieciom podczas zebrania z rodzicami;- wystawa
nowości zakupionych do bibliotek
organizacja konkursu na ilustrację do pierwszej wypożyczonej
książki z biblioteki dla klasy I- „Mój lekturnik”
projekt edukacyjny dla uczniów klasy II (we współpracy z
wychowawczynią)- konkurs „Czy znasz te baśnie?”
konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki
konkurs „W świecie Harrego Pottera”
Lapbook „Książka może pomóc”
projekt edukacyjny dla uczniów klasy VII- „Książka z
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podstawówki”
udostępnianie księgozbioru na czas ferii zimowych i wakacji
przeprowadzenie warsztatów kreatywnego czytania

3. Diagnoza problemów społeczności szkolnej
Punktem wyjścia do opracowania diagnozy problemów występujących w naszej szkole są:
• Ewaluacja dotychczas działającego programu wychowawczo - profilaktycznego;
• Analiza sytuacji opiekuńczo – wychowawczej;
• Naturalna bieżąca obserwacja życia szkoły i zachowań poszczególnych osób wchodzących w skład
tej społeczności;

MOCNE STRONY SZKOŁY

Bezpieczeństwo
i profilaktyka

Poczucie bezpieczeństwa uczniów;
Uczniowie znają alternatywne
sposoby
rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenia
sobie ze złością i stresem; Uczniowie nie mają
osobistych doświadczeń z narkotykami; Na terenie
szkoły nie zauważono problemu palenia tytoniu;
Przestrzegane są prawa dziecka przez dorosłych w
szkole;
Deklaratywnie uczniowie znają normy i zasady oraz
konsekwencje ich łamania;
Większość rodziców zna zasady obowiązujące w klasie
swego dziecka;
Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji;
Nauczyciele znają i wdrażają metody pracy z uczniem
Nadpobudliwym oraz specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Opracowywane są i propagowane procedury
postępowania w sytuacjach zagrożeń ,sytuacjach
kryzysowych oraz pandemicznych i
epidemiologicznych (Covit-19);
Szkoła prowadzi kampanie profilaktyczne i
informacyjne na temat zasad odpowiedzialnego
korzystania z internetu i telefonii komórkowej.
przypadku ujawnienia cyberprzemocy. Szkoła
wyposaża dzieci w wiedzę dotyczącą sposobów
postępowania w sytuacjach zagrożenia. Uczniowie
nie mogą korzystać podczas przerw z telefonów
komórkowych.
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Zajęcia pozalekcyjne

Imprezy ogólnoszkolne

Promowanie zdrowego
trybu życia

Akcje charytatywne

Pomoc psychologiczno pedagogiczna

Współpraca nauczycieli
z uczniami

Szkoła organizuje alternatywne sposoby spędzania
czasu wolnego, różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne
takie jak: koła zainteresowań, zajęcia artystyczne,
zajęcia przyrodnicze
zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne,
zajęcia
logopedyczne;
zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalnospołeczne.
Szkoła organizuje bal
karnawałowy, spotkanie
bożonarodzeniowe , konkurs wiedzy oraz konkursy
artystyczne.
Zajęcia psychoedukacyjne, prowadzone są przez
pedagoga i oraz ekspertów z zewnątrz.
Szkoła realizuje zadania promujące zdrowie we
wszystkich aspektach (popularyzuje aktywne sposoby
czasu wolnego, propaguje zdrowy i aktywny styl
życia, prowadzi edukację prozdrowotną, wzbogaca
wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie
profilaktyki, wcześniej diagnozuje
zagrożenia i
przeciwdziała im, uświadamia współzależność
pomiędzy zdrowiem fizycznym i psychicznym,
uświadamia odpowiedzialność za ochronę własnego
zdrowia, wdraża do przestrzegania zasad higieny
osobistej i troski o własne zdrowie), zabezpiecza
doraźną
pomoc
medyczną.
Współpracuje
z
instytucjami wspierającymi bezpieczeństwo i ochronę
dzieci (policję i straż miejską).
Szkoła organizuje zajęcia poświęcone oddziaływaniu
mediów, pozwalające młodym ludziom, krytycznie
oceniać destrukcyjne wzorce medialne, wywołujące
niezadowolenie z własnego wyglądu, intencji reklam,
zawartych w nim manipulacji.
Szkoła prowadzi profilaktykę uzależnień (wywiadówki
profilaktyczne dla rodziców).
Szkoła bierze udział w akcjach i kampaniach
profilaktycznych
Szkoła propaguje zdrowy styl życia, prowadzi zajęcia i
akcje informacyjne z zakresu zdrowego odżywiania

Uczniowie i rodzice angażowani są w działania
prospołeczne proponowane przez samorząd szkolny.
Specjaliści prowadzą zajęcia integrujące zespoły
klasowe, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
konsultacje, porady o charakterze terapeutycznym,
organizowane są cykliczne spotkania profilaktyczne
z pedagogiem , ze strażą pożarną i policją,
szkoła
współpracuje
ściśle
z poradnią
psychologiczno
– pedagogiczną pod kątem
bezpieczeństwa psychicznego dzieci i rozwiązywania
problemów emocjonalnych i rodzinnych;
Specjaliści organizują zajęcia niwelujące poziom
agresji w szkole. Szczególną opieką objęte są dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Większość dzieci deklaruje ogólnie pozytywne
relacje z
nauczycielami,
oparte
na
wzajemnym szacunku i zaufaniu;
Uczniowie, nauczyciele i rodzice współpracują przy
tworzeniu przestrzeni, w której wspólnie ustalają
normy i wartości.
Nauczyciele stosują w pracy metody aktywne.
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Współpraca z rodzicami

Współpraca

Rodzice współorganizują imprezy i uroczystości
szkolne, konkursy.
Występują z inicjatywą różnych form nagradzania
uczniów, przeważająca liczba rodziców uważa, że w
szkole jest bezpiecznie, że dzieci są akceptowane.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna , Policja,
Straż Pożarna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Sportu i
Rekreacji, Kuratorzy Sądowi,
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Mimo
tych
pozytywnych
cech
pracy
następujące grupy problemów naszych uczniów.

naszej

szkoły,

zauważono

PROBLEMY
Problemy dotyczące
zagrożenia dla
dojrzewania fizycznego

Problemy dotyczące
zagrożenia dla procesu
dojrzewania
emocjonalnego

Zagrożenia dla
procesu
dojrzewania społecznego

Bierne formy spędzania czasu wolnego: internet, gry
komputerowe, telewizja.
Niewystarczająca
wiedza dzieci
na
temat zdrowego odżywiania, profilaktyki zdrowia i
zdrowia psychicznego.
Problemy dotyczące zagrożenia dla procesu
dojrzewania emocjonalnego.
Zagrożenia dotyczące środowiska oraz sposobu
ochrony środowiska
Trudności finansowe w środowisku domowym,
Zacieranie granic – uczniowie częściej słyszą o
prawach, a nie odpowiedzialności i obowiązkach;
Skupienie na sobie – ja jestem najważniejszy
(rodzice i nauczyciele powinni im służyć);
Mała ilość czasu przeznaczona na spotkania z
rówieśnikami po lekcjach;
Niska odporność na stres;
Różne formy agresywnego zachowania, często
słowne;
Niska samoocena niektórych dzieci;
Brak kultury osobistej używanie wulgaryzmów;
Lekceważenie nauki, niepowodzenia w nauce
szkolnej i związany z tym faktem brak wiary we
własne siły; Zaburzenia psychiczne;
Brak motywacji wewnętrznej do podejmowania
wysiłku intelektualnego i fizycznego.
Rozbite rodziny – ograniczenie wpływu rodziców, bo
często są to związki partnerskie;
Zagrożenia współczesnego świata: cyberprzemoc,
natrętna reklama, łatwość dostępu do mediów
społeczniościowych
Problemy adaptacyjne w nowym środowisku.
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4. Główne kierunki działań na poszczególnych etapach edukacyjnych
I ETAP EDUKACYJNY – KLASY I-III
Obszar działań
wychowawczych
Sfera fizyczna – edukacja
zdrowotna

Sfera psychiczna –
bezpieczeństwo,
profilaktyka zachowań
ryzykownych

Zadania do realizacji
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.
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
porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.
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i

Strefa społeczna –
budowanie relacji i
kształtowanie postaw

kształtowanie podstawowych umiejętności
komunikacyjnych;
rozwijanie umiejętności formułowania prostych
wniosków na wybrany temat
podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
kształtowanie umiejętności przestrzegania
obowiązujących reguł i zasad, zapoznanie się ze swoimi
prawami i obowiązkami:

społecznych
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 podstawowym prawami i obowiązkami
wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej
społeczności, rodziny i kraju;
rozwijanie
empatii,
umiejętności podejmowania działań
mających na
calu
pomoc
słabszym
i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów
i sporów.

Strefa aksjologiczna –
kultura, przekaz norm
i wzorów zachowań,
kształtowanie osobowości,
tożsamości

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;
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 działami literackimi i wytworami
kultury, zapoznanie
z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych
należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa
kultury, wyzwalanie potrzeb 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 respektowaniu ich praw
podejmowanie działań w celu zapobiegania
dyskryminacji
inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw
oraz pracy zespołowej, wspomagania dzieci
Służących kształtowania własnego wizerunku i otoczenia:
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przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach
codziennych
wymagających umiejętności praktycznych, budzenie
szacunku dla pracy ludzi i różnych zawodów;
przygotowanie do podejmowania działań mających na
celu identyfikowanie i rozwijanie własnych
zainteresowań;
wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek
do symboli narodowych
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.
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II ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV-VIII
Obszar działań
wychowawczych

Zadania do realizacji klasa IV
Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu i zdrowia
psychicznego.
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.

Sfera fizyczna – edukacja
zdrowotna

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.

Sfera psychiczna –
bezpieczeństwo,
profilaktyka zachowań
ryzykownych

Kształtowanie
umiejętności właściwej
komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.
Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania
własnych potrzeb.
Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec
innych osób.
Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania
znaczących głębszych relacji.
Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w
społeczności szkolnej.

Strefa społeczna –
budowanie relacji i
kształtowanie postaw
społecznych

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.

Strefa aksjologiczna –
kultura, przekaz norm
i wzorów zachowań,
kształtowanie osobowości,
tożsamości

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku
narodowego
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Obszar działań
wychowawczych
Sfera fizyczna – edukacja
zdrowotna

Sfera psychiczna –
bezpieczeństwo,
profilaktyka zachowań
ryzykownych

Strefa społeczna –
budowanie relacji i
kształtowanie postaw
społecznych

Strefa aksjologiczna –
kultura, przekaz norm
i wzorów zachowań,
kształtowanie osobowości,
tożsamości

Zadania do realizacji 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.
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 poczucia osobistej odpowiedzialności,
zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe
zachowania.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów
uzależnienia od komputera i internetu.
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.
Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości,
wpływów oraz postaw zgodnych z prawem i zasadami
moralno - etycznymi.
Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji
oraz właściwego zachowania się z uwzględnieniem
sytuacji i miejsca.

15

Obszar działań
wychowawczych
Sfera fizyczna – edukacja
zdrowotna

Sfera psychiczna –
bezpieczeństwo,
profilaktyka zachowań
ryzykownych

Strefa społeczna –
budowanie relacji i
kształtowanie postaw
społecznych

Zadania do realizacji 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.
Dostarczanie 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 umiejętności radzenia sobie z własnymi
negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami
agresywnymi.
Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności,
w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego
zaufania do osób poznanych w sieci.
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.

Strefa aksjologiczna –
kultura, przekaz norm
i wzorów zachowań,
kształtowanie
osobowości,
tożsamości

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
narodowego
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Obszar działań
wychowawczych
Sfera fizyczna – edukacja
zdrowotna

Sfera psychiczna –
bezpieczeństwo,
profilaktyka zachowań
ryzykownych

Strefa społeczna –
budowanie relacji i
kształtowanie postaw
społecznych

Strefa aksjologiczna –
kultura, przekaz norm
i wzorów zachowań,
kształtowanie osobowości,
tożsamości

Zadania do realizacji klasa VII i VIII
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.
Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za
dokonywane wybory i postępowanie.
Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego
postępowania w sprawach nieletnich.
Przeciwdziałanie ryzykowny 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?
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).
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.
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5. Katalog wartości szczególnie istotnych w procesie wychowania
Wartości uniwersalne:


PRAWDA



PIĘKNO



PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ



CZYSTOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO, KULTURA SŁOWA



SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ



RZETELNA PRACA



WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH

Wartości szczególnie istotne dla indywidualnego rozwoju ucznia:
 Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości.
 Poznanie swoich mocnych stron, dostrzeganie i docenianie własnych sukcesów i kształtowanie
pozytywnego myślenia o samym sobie.

 Inicjatywa i radzenie sobie z przeszkodami – myślenie koncepcyjne i analityczne.
 Rozwijanie samodzielności, niezależności i odpowiedzialności.
 Kształtowanie zdolności do samooceny i samokontroli.
 Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości estetycznej.
 Gotowość do ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji.
 Rozwijanie troski o własne zdrowie, sprawność fizyczną i dobrą kondycję psychiczną.
 Poznanie własnego środowiska i odczuwanie radości w obcowaniu z przyrodą.
 Efektywne zarządzanie własnym czasem.
Wartości szczególnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania w grupie
(społeczności szkolnej):
Rozwijanie wzajemnego szacunku.


Umiejętność pracy w zespole.



Kształtowanie osobowości otwartej na potrzeby oraz uczucia drugiego człowieka.
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Rozumienie i akceptacja uczuć innych ludzi.



Przewidywanie konsekwencji własnego postępowania, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.
Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania.



Rozwijanie poczucia wspólnoty grupowej i podejmowanie wspólnych decyzji.



Dbanie o przyjazną atmosferę w klasie, kultywowanie tradycji, zwyczajów i świąt klasowych,

organizowanie imprez okolicznościowych integrujących uczniów i nauczycieli.

6. Zadania nauczyciela wychowawcy
 Prowadzenie działań wspomagających wszechstronny rozwój ucznia.
 Kształtowanie dobrej atmosfery w pracy zespołu klasowego.
 Współdziałanie ze wszystkimi nauczycielami i koordynowanie ich działań wychowawczych.
 Utrzymywanie ścisłej współpracy z rodzicami i wspieranie ich w procesie wychowawczym.
 Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swej osobowości.



7. Współpraca rodziców ze szkołą


Pierwotne i największe prawa do wychowania swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele jedynie
wspierają rodziców w dziele wychowania. Kierunek działalności wychowawczej w szkole nie może
być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem
Rady Rodziców i klasowych rad rodziców.
Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą
zadaniach szkoły poprzez następujące działania:

udział

w wychowawczych

 współtworzenie programu wychowawczo - profilaktycznego;
 uczestniczenie w zebraniach i “dniach otwartych szkoły”;
 udział w szkolnych spotkaniach poświeconych zagadnieniom wychowawczym (rodzice mogą
proponować formy spotkań i osoby prowadzące);
 uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego
nieobecności na zajęciach;
 udział, w charakterze opiekuna, w wycieczkach szkolnych i imprezach organizowanych przez
szkołę;
indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami;


utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą, w celu uzyskiwania rzetelnej

informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w
szkole;
 ponoszenie odpowiedzialność materialnej za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane
w szkole przez własne dzieci.

19

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Środowisko

odgrywa

szczególną

rolę

w

rozwoju

osobowości

ucznia.

Pomocne

jest

w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych
wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje
z następującymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Władze lokalne
udział w akcjach typu sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych;
organizacja festynów, spotkań okolicznościowych, wycieczek;
zapoznanie uczniów z pracą urzędów;
nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami, uczniami z okazji np.
uroczystości szkolnych;

Wymiar sprawiedliwości ( sąd, kurator, Policja, Straż Miejska )
współpraca z kuratorem sadowym w sprawach uczniów objętych tym środkiem wychowawczym;
udział w zajęciach prowadzonych przez policję na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
przeciwdziałania agresji i przestępczości;

Placówki kulturalne i oświatowe


uczestnictwo w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, audycjach umuzykalniających;

 udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno – oświatowe;
 wyjścia do kina;
Placówki oświatowo- opiekuńcze
( Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Poradnia Uzależnień, Ośrodek Pomocy Społecznej)
pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu;
pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią społeczną;
udzielanie

pomocy

rodzinom

znajdującym

20

się

w

trudnej

sytuacji

materialnej;

9. Metody, formy, techniki realizacji celów wychowawczych
 Psychodramy
 Krąg uczuć
 Rysunki
 Piosenki
 Scenki rodzajowe
 Przestawienia kukiełkowe
 Dyskusja klasowa
 Burza mózgów
 Niedokończone zdania
 Gry i zabawy
 Wycieczki
 Praca w małych grupach
 Kącik samotności
 Praca w zespołach klasowych
 Praca w zespołach zadaniowych
 Praca indywidualna
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