Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

1. WPROWADZENIE
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich
wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby
drugiego człowieka.
WYCHOWANIE: „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej,
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane
i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”.
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb
rozwojowych

uczniów

i

potrzeb

środowiska

lokalnego.

Uwzględnia

całościowe

oddziaływania wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi.
Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego
założeniami ma doprowadzić do wzmocnienia wychowawczej i profilaktycznej funkcji
szkoły poprzez szersze uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczoprofilaktycznych, poszerzenie problematyki edukacji dla bezpieczeństwa oraz ustalenie
zakresu treści nauczania i liczby godzin przeznaczonych na zajęcia poszczególnych
przedmiotów – umożliwiających nauczycielom rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
uczniów, rozwiązywanie problemów i realizację projektów edukacyjnych.
Przygotowanie i realizacja szkolnego programu są zadaniem zarówno całej szkoły,
jak i każdego nauczyciela.
Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną
całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego
człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której
zapisane jest doświadczenie. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym
momencie życia dziecka.
2. PODSTAWY PRAWNE Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego:
Ustawia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz
Rozporządzeniu 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 r., poz. 356).


(art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26)



art. 26 ustawy Prawo oświatowe,



(art. 84 ust. 1–3 oraz ust. 5 ustawy Prawo oświatowe)



(art. 84 ust. 1–3 ustawy Prawo oświatowe)



(art. 84 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe)



(art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)



(art. 4 pkt 24 ustawy Prawo oświatowe)



(art. 26 ustawy Prawo oświatowe)



(art. 3 ust. 1, 3, 4 oraz art. 1 pkt 21 ustawy Prawo oświatowe)

3. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZENURZY


Samodzielny- daje sobie radę w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go
świat, siebie i innych ludzi, sprawnie komunikuje się w języku polskim oraz w
językach obcych.



Twórczy- stara się rozwiązywać napotkane problemy również z wykorzystaniem
technik mediacyjnych; naukę traktuje jak coś naturalnego. Ma określone
zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać. Potrafi
prezentować własne stanowisko.



Uczciwy – mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa.



Odpowiedzialny- gotów ponosić konsekwencje swoich czynów. Jeżeli trzeba, zwraca
się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia. Działając w grupie, poczuwa się do
odpowiedzialności za efekty jej pracy; postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i
higieny.



Ciekawy świata- zdobywa wiedzę i dostrzega złożoność świata. Jest aktywny
umysłowo, krytycznie analizuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł.



Tolerancyjny- rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś
dobrego i zrozumieć go.



Szanuje godność innych- nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych.



Szanuje prawo- przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych
przez organa szkoły; przestrzega prawa i zasad ustalonych przez odpowiednie
instytucje w gminie i kraju.



Obowiązkowy i punktualny- dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia.
Szanuje czas swój i innych.



Jest patriotą- zna swoją przynależność narodową, przejawia prawidłową postawę
obywatelską.



Kreatywnie rozwiązuje problemy z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem
metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.

4. MISJA SZKOŁY:
Nasza szkoła promuje system wartości respektujący: dobro, prawdę i poszanowanie
dla drugiego człowieka. Pomaga wszystkim uczniom rozwijać osobowość, talenty
i uzdolnienia. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne i dobra atmosferę.
Dba o rekreacje i rozrywkę. Szczególny nacisk kładziemy na profilaktykę we wszystkich
dziedzinach, staramy się zapobiegać.

5. WIZJA SZKOŁY:
W szkole naszej chcemy:


wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech i postaw jak:



samodzielność



uczciwość



odpowiedzialność



ciekawość świata



tolerancja



poszanowanie godności innych ludzi



poszanowanie prawa



obowiązkowość i punktualność



kreatywność



umiejętność współpracy



patriotyzm

6.

PODSTAWOWE

CELE

PROGRAMU

WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZENURZY.
CEL 1. Celem wychowania realizowanego w szkole jest uczeń dojrzały na miarę fazy
rozwojowej, w której się znajduje.
CEL 2. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka.
Cele powyższe osiągane są w drodze działań wychowawczych, gdzie „wychowanie” należy
rozumieć, jako proces wspierania ucznia w rozwoju.
CEL 3. Przygotowanie ucznia do znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie.
CEL 4. Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności
szkolnej. Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów.
CEL 5. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych w domu, szkole i środowisku
rówieśniczym.
7. OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Obszar I: Zdrowie-edukacja zdrowotna
Obszar II: Relacje-kształtowanie postaw społecznych
Obszar III: Kultura-wartości, normy, wzory zachowań
Obszar IV: Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych
Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III
OBSZAR

ZADANIA KLASY

Zdrowie–

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i

edukacja

innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego

zdrowotna

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.
Relacje–

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

kształtowanie

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie

postaw

obserwacji i własnych doświadczeń;

społecznych

• 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.

Kultura–

kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych

wartości,

sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

normy,
zachowań

wzory

• 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.
Bezpieczeństwo zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych
–profilaktyka

sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w

zachowań

sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

ryzykownych

•

kształtowanie

umiejętności

wyszukiwania,

porządkowania

i

(problemowych) 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.
Tabela nr 2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do
dyspozycji wychowawcy w klasach IV –VIII
KLASA IV
OBSZAR
Zdrowie

ZADANIA
–

edukacja Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Inspirowanie
młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

zdrowotna

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
Relacje – kształtowanie Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej
postaw społecznych

podstawę

współdziałania.

asertywnego

wyrażania

Kształtowanie
własnych

potrzeb.

umiejętności
Rozwijanie

wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. Kształtowanie
postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. Rozwijanie
zdolności

do

inicjowania

i

podtrzymywania

znaczących

głębszych relacji. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w
społeczności szkolnej.
Kultura

–

wartości, Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy,

normy, wzory zachowań

sprawiedliwego

traktowania.

Kształtowanie

stosunku do procesu kształcenia.
uczestnictwa w kulturze.

pozytywnego

Kształtowanie potrzeby

Bezpieczeństwoprofilaktyka

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów

zachowań rozwiązywania problemów. Budowanie atmosfery otwartości i

ryzykownych

przyzwolenia

na

dyskusję.

(problemowych)

wynikających z

korzystania

informacyjnych.

Zwiększanie

Uświadamianie
z

zagrożeń

nowoczesnych technologii

wiedzy

na

temat

środków

uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Rozwijanie
umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z
innymi.

KLASA V
OBSZAR

ZADANIA
–

Zdrowie

edukacja Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą
czynników, które ich demotywują. Kształtowanie umiejętności

zdrowotna

podejmowania

i

realizacji

zachowań

prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz
akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.
Relacje – kształtowanie Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja
postaw społecznych

efektywnej współ- pracy. 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
Kultura

–

wartości, Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka. Budowanie

normy, wzory zachowań

samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz
postaw. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
Rozwijanie

umiejętności

właściwego

zachowania

się

z

uwzględnieniem sytuacji i miejsca.
Bezpieczeństwo
profilaktyka

– Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji

zachowań konfliktu

–

podstawy negocjacji

i

mediacji.

Rozwijanie

ryzykownych

umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

(problemowych)

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na

motywację

do

podejmowania

różnorodnych

zachowań.

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do
angażowania
Doskonalenie

się

w

prawidłowe

umiejętności

i

zdrowe

rozpoznawania

zachowania.
symptomów

uzależnienia od komputera i Internetu.

KLASA VI
OBSZAR

ZADANIA

Zdrowie – edukacja Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech
osobowości. Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby,
zdrowotna
np. świadomości mocnych i słabych stron. Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia, jako najważniejszych wartości.
Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.
– Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia
celu. Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb
kształtowanie postaw
poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).
społecznych
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych
opinii, przekonań i poglądów. Rozwijanie świadomości roli i
wartości rodziny w życiu człowieka. Rozwijanie samorządności.
Relacje

Kultura – wartości, Rozwój
zainteresowań,
poszerzenie
autonomii
i
samodzielności.Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w
normy,
wzory
kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.
zachowań
Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych,
przekonań i czynników, które na nie wpływają. Rozwijanie szacunku
dla kultury i dorobku narodowego.
Bezpieczeństwoprofilaktyka
zachowań

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.

ryzykownych
(problemowych)

KLASA VII
OBSZAR
Zdrowie
zdrowotna

ZADANIA
–

edukacja 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.
Relacje – kształtowanie Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w
sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron. Kształtowanie
postaw społecznych
umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych
(wolontariat).
wartości, Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i
normy, wzory zachowań
samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i
umiejętności. Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.
Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.
Kultura

–

Bezpieczeństwo-

Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za
dokonywane wybory i postępowanie. Dostarczenie wiedzy z zaprofilaktyka
zachowań
kresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.
ryzykownych
Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.
Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych,
(problemowych)
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?

KLASA VIII
OBSZAR
Zdrowie
zdrowotna

ZADANIA
–

edukacja Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania –
charakteryzującej
się
samoświadomością,
wyobraźnią,
kreatywnością. Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie
celów krótko- i długoterminowych. Rozwijanie umiejętności
ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.
Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.
Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w
życiu człowieka, jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie
psychiczne.

Relacje – kształtowanie Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które
stwarzają korzyści dla obydwu stron. Rozwijanie umiejętności
postaw społecznych
dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego
poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń,
specjalizacji, kompetencji. Rozwijanie potrzeby ciągłego
doskonalenia siebie, jako jednostki, członka rodziny i

społeczeństwa.
wartości, Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz
rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z
normy, wzory zachowań
przedstawicielami innych narodowości. Popularyzowanie wiedzy
i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez
podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.
Kultura

–

Bezpieczeństwo-

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków
posiadania,
zażywania
i
rozprowadzania
środków
profilaktyka zachowań
psychoaktywnych. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania
ryzykownych
elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania
konfliktów. Rozwijanie umiejętności podejmowania działań
(problemowych)
zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy. Utrwalanie
umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla
siebie i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań
problemu. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w
sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

8. ZADANIA PROFILAKTYCZNE
Zadania profilaktyczne nauczycieli
 Zwracanie podczas dyżurów - szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego
ryzyka: ubikacje, schody, itp.
 Punktualne rozpoczynanie dyżurów przed lekcjami, uczniowie w czasie zajęć nie
pozostają bez opieki nauczyciela w klasie
 Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich
wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i
pracowników szkoły
 Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na
przejawy agresji, palenia papierosów czy niszczenia mienia
 Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności
odmawiania i negocjacji
 Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia
sobie w trudnych sytuacjach
 Dążenie do dalszej poprawy bezpieczeństwa w szkole, reagowanie na akty agresji i
przemocy oraz konsekwentne egzekwowanie prawa szkolnego

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych
 Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych - uświadomienie
uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole:
wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły
 Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące
zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych
(kino, teatr, itp.)
 Współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów
wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne
 Realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu,
rozwijania umiejętności interpersonalnych
 Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce
 Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy,
szkoły i otoczenia
 Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci
 Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości
Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego
 Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 Organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa,
lekarza
 Pedagogizacja rodziców
 Prowadzenie zajęć relaksacyjnych, treningi interpersonalne, zajęcia psychoedukacyjne
 Współpraca z instytucjami wspierającymi realizację zadań profilaktycznych
 Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, udzielanie im
wsparcia w planowaniu i realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych
Zadania profilaktyczne pielęgniarki szkolnej
 Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i ich rodziców
 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, promowanie tolerancji dla sprawnych
inaczej oraz propagowanie zachowań sprzyjających ich bezpieczeństwu
 Informowanie o akcjach, konkursach i innych formach działań na rzecz zdrowia
Zadania profilaktyczne rodziców
 Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę
osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny

 W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny
kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem szkolnym bądź
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Szczenurzy.
 Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na
celu doskonalenie metod wychowawczych
 Rodzice

uczniów

sprawiających

szczególne

trudności

wychowawcze

winni

kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia
obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania
problemów

9. METODY I FORMY REALIZACJI
Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:
 zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy
 zajęć z wychowawcą
 zajęć wychowania do życia w rodzinie
 zajęć prowadzonych przez pedagoga
 zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole i ich domach
 w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców)
 imprez organizowanych na terenie szkoły
 imprez charytatywnych
Formy pracy:
 oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki, wykład)
 dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców)
pozytywnych
 zajęcia grupowe, zespołowe.
10. EWALUACJA
W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego
ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki.
Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje
wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację
wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego. Powinna ona pozwolić
na uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy zbliżyliśmy się do postawionych celów?

2. Czy działania programowe odpowiadały rzeczywistym potrzebom uczniów?
3. Czy działania podejmowane w trakcie pracy z programem wpłynęły na zachowanie
uczniów i wprowadziły pożądane zmiany?
4. Czy stosowane procedury okazały się skuteczne?
5. W czym upatrywać przyczyn niepowodzenia, jeżeli nie uzyskano zadowalających efektów?
Narzędzia ewaluacji:
1. Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców /wg potrzeb/
2. Nadzór Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczenurzy /wg potrzeb/
3. Sprawozdania z działalności pedagoga szkolnego, nauczycieli oraz wychowawców
realizujących programy /wg potrzeb
4. Analiza dokumentów.

