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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II   W  WAPLEWIE 

 

Nauczyciele  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie budują z  uczniami relacje 

oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, 

szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym 

rozwojem w szkole i poza nią. Nauczyciele pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający 

świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które 

umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny  ucznia,  wskazują 

jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno  

z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania, kształtują postawy 

patriotyczne i obywatelskie. 

 

I. Wprowadzenie  

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo 

Oświatowe oraz z treści podstawy  programowej kształcenia ogólnego,  określonej  

rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas 

działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu  

o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.   

Program wychowawczo-profilaktyczny  Szkoły w Waplewie obejmuje wszystkie 

działania i  treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie 

rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty  na indywidualnej 

osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz 

wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj.  do 

osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej,  

rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej (emocjonalnej 

 i intelektualnej), która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie  

i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej, która oznacza 

konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu 

wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest 

odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek 

odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.  
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Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje wszystkie działania 

wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają 

i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  

Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów 

wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży 

oraz zaburzeń w zachowaniu. Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych 

informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji 

nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u dzieci więzi 

 z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować 

komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji  

i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym 

normy i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość 

wystąpienia dysfunkcji.   

Program realizowany będzie przez wychowawców oddziałów, podczas godzin z 

wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów: psychologa, pedagoga, 

pielęgniarki szkolnej  oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli 

przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów wychowawczych  oddziałów na 

bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

 

II. Główne cele programu  

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka  

w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki 

wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, 

umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami 

świata oraz budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia. Działania określone  

w niniejszym programie umożliwiają  spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości   

i normy życia są zrozumiałe dla  wychowanka,  w którym wychowawcy współpracują, 

wspierając ucznia w integralnym rozwoju  i osiąganiu  pełni człowieczeństwa. Podstawowym 

zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci                  

i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu  

i  urzeczywistnianiu ich.  Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, 

traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako 
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respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako 

uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

 

III. Obowiązujące akty prawa 

 

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 

 Ustawa Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe  z dnia  14 grudnia 2016 roku 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku 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 

 Ustawa Karta Nauczyciela  

 Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia  

 

 

IV. Przy opracowaniu programu uwzględniono: 

 obowiązujące przepisy prawa,  

 analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, 

 analizę oczekiwań rodziców  dotyczącą kluczowych celów wychowawczych 

stawianych przez rodziców w procesie wychowawczym,  

 ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników 

uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny, wyniki testów wewnątrzszkolnych, 

wyniki olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, wolontariat, samorządność itp.),   

 identyfikacji środowiska lokalnego,  

 zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań 

wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie, 
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sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne 

(wolontariat uczniowski).  

 

V. Charakterystyka absolwenta  

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, 

którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji 

 i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie 

funkcjonowanie we współczesnym świecie.   

 

Absolwent kończący szkołę: 

 

 dobrze funkcjonuje w swoim środowisku rówieśniczym, w szkole i w domu;  

 jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, jednak nie bezkrytycznie;  

 umiejętnie komunikuje się z innymi, dostosowuje się do zachodzących zmian, reguł  

i zasad które wyznaczają kierunek jego działania, odrzuca przemoc jako sposób 

rozwiązywania problemów; 

 umiejętnie szuka sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi 

       z poszukiwaniem własnej tożsamości oraz wzorców do naśladowania;  

 jest twórczy, kreatywny i zdolny sterować swoim kształceniem w szkole i poza nią;  

 potrafi nawiązać serdeczne kontakty, odnosi się z szacunkiem do innych, jest 

sympatyczny, tolerancyjny, empatyczny i ciekawy świata; 

 jest otwarty na inne kultury, posiada umiejętności porozumiewania się w języku 

obcym;  

 jest samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, 

wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać 

problemy; 

 potrafi współdziałać z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie 

odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne; 
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 prowadzi zdrowy styl życia; 

 jest patriotą i ma  poczucie przynależności do swojego narodu. 

 

VI. Program określa działania w wydzielonych obszarach: 

 a) Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów 

 w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej na miarę swojego wieku. 

 

b) Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji 

zdrowia  i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia sobie ze stresem,  opierania się 

naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

 

c) Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych 

 z uwzględnieniem edukacji prawnej. 

 

 d) Działaniach profilaktycznych  wspierających  uczniów: 

 w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania 

ryzykowne; 

 którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań 

ryzykownych. 

 

VII. Uczestnicy programu  

Rodzice 

Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują 

przy jego realizacji. W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie otrzymują dość zachęty, 

aby uczyć się śmiałości, w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, często słyszą słowa 

uznania, uczą się stawiać sobie cele, wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać 

sobie i innym, otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda 

 i sprawiedliwość.  Dzieci, które mają trudności w nauce potrzebują naszego zrozumienia, 

wsparcia. 
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Wychowawcy  

Prowadzą rozmowy, konsultacje z rodzicami, dążą w swojej pracy do integracji 

zespołu oddziałowego, sprawują opiekę  wychowawczą nad uczniami szkoły, a w 

szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i  przygotowują do życia w rodzinie  

i w społeczeństwie,  poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego 

myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują 

 w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz 

nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie. 

 

 Nauczyciele  

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych 

planów pracy. Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania 

społecznego u dzieci, wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych,      

w oparciu o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 

podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem. 

 

Uczniowie  

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

 

Psycholog, pedagog szkolny 

Udzielają pomocy dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz 

dzieciom, które padły ofiarą przestępczości. W sposób zdecydowany reagują na obecność  

w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla 

ucznia. Współpracują z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez 

dzieci, szczególnie z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Współpracują z policją, z sądem 

dla nieletnich, kuratorami (w razie zaistniałej potrzeby), z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, z PCPR. Kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie 

ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów. Prowadzą zajęcia 

terapeutyczne z dziećmi: indywidualne i grupowe, stosują profilaktykę zachowań 

ryzykownych wśród uczniów. Organizują spotkania i prelekcje dla rodziców na tematy 
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związane z procesem nauczania i wychowania, udzielają wsparcia zgłaszającym się rodzicom 

w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, współpracują z nauczycielami w zakresie 

procesu nauczania i wychowania uczniów. 

 

 

 VIII.   Diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników 

chroniących oraz czynników ryzyka.  

1. Diagnoza dotyczy rozpoznania sytuacji wychowawczej, występujących w szkole 

zagrożeń oraz czynników chroniących. Przeprowadzono ją w oparciu o: 

 raport z ewaluacji wewnętrznych oraz występujących w szkole zagrożeń,  

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie profilaktyki 

uniwersalnej, 

 analizę dokumentacji szkolnej (teczki oddziałowe wychowawcy, dziennik 

pedagoga, psychologa, analizę frekwencji uczniów, dokumentację uczniów), 

  rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami, 

 obserwacje uczniów w obszarach funkcjonowania szkolnego i w społeczności 

lokalnej,  

 informacje uzyskane z instytucji pozaszkolnych, w szczególności ośrodków 

pomocy społecznej, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, kuratorów sądowych, 

poradni pedagogicznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  Policji,  

poradni specjalistycznych, 

 zajęcia profilaktyczne i wychowawcze w poszczególnych klasach.  

 

2. Czynniki ryzyka występujące w środowisku szkolnym:  

 dysfunkcje w rodzinie, w szczególności: złe warunki ekonomiczne, problem 

alkoholowy w rodzinie, zaburzone więzi, eurosieroctwo, samotne 

rodzicielstwo, zaburzona hierarchia wartości, nieudolność wychowawcza,  

 niepowodzenia szkolne, 

 absencja szkolna,  

 zachowania aspołeczne, 
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 zaburzone relacje rówieśnicze,  

 brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,  

 zaburzenia zachowania i emocji (agresja, przemoc, inicjacje papierosowe,  

samookaleczanie),  

 cyberprzemoc, 

 niska samoocena,  

 brak nawyków konstruktywnego spędzania czasu wolnego,  

 psychofizyczne dysfunkcje rozwojowe uczniów, 

 agresja słowna. 

 

3. Czynniki chroniące występujące w środowisku szkolnym: 

 silne więzi rodzinne,  

 zainteresowanie nauką szkolną, aspiracje edukacyjne, 

  praktyki religijne, 

 zainteresowania oraz przynależność do konstruktywnych grup rówieśniczych,  

 pozytywne relacje z dorosłymi (autorytety), 

 właściwa hierarchia wartości,  

  promowanie zdrowego stylu życia, 

 wskazywanie i umożliwianie aktywnego spędzania czasu wolnego. 
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 
DZIAŁANIA SKIEROWANE NA NUCZYCIELI 

 

Problem  Zadanie Formy i metody realizacji Realizatorzy Termin realizacji Ewalu 

acja 

Trudności  

w rozwiązywaniu 

 problemów 

 wychowawczych  

i konstruktywnym 

rozwiązywaniu 

konfliktów 

Doskonalenie 

 umiejętności 

wychowawczych 

 w pracy 

Szkolenie 

 warsztatowe  

na temat pracy 

 z uczniem  

sprawiającym  

problemy. 

dyrekcja Pierwsze półrocze 

roku szkolnego  

2018/2019 

 

 

Posiedzenia zespołów 

wychowawczych. 

dyrekcja  

pedagog, 

 psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały okres realizacji 

programu 

 

Efektywna  

współpraca  

z rodzicami 

1. Doskonalenie 

komunikacji 

interpersonalnej; 

2. Motywowanie 

 rodziców do 

nawiązywania  

współpracy z 

wychowawcą, 

nauczycielami, 

specjalistami.  

 

Warsztaty  

z psychologiem  

na temat komunikacji. 

psycholog   

Zebrania 

 i indywidualne  

spotkania z rodzicami, 

rozmowy telefoniczne. 

 Rada 

 Pedagogiczna 

cały okres realizacji 

programu 

 

Zagrożenia  

współczesnego  

świata (uzależnienia 

 – używki,  

 depresja,  

demoralizacja, 

 wczesna inicjacja  

seksualna,  

cyberprzemoc) 

1. Poszerzanie wiedzy na 

temat istniejących 

zagrożeń, środków 

psychoaktywnych, 

akcesoriów; 

2. Kształtowanie 

 empatii wśród  

uczniów; 

 3. Motywowanie 

nauczycieli  

do współpracy w 

imprezach 

 promujących zdrowy 

 styl życia; 

 4. Tworzenie  

przyjaznego, 

zintegrowanego 

środowiska szkolnego. 

Udostępnianie  

literatury z zakresu 

profilaktyki 

 (scenariusze,  

opracowania) 

bibliotekarz, 

 pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

cały okres realizacji 

programu 

 

Szkolenie Rady 

Pedagogicznej 

 nt. zagrożeń  

i uzależnień . 

Dyrekcja,  

specjaliści 

drugi semestr roku 

szkolnego  

2018/2019. 

 

 

Uroczystości klasowe 

 i ogólnoszkolne, 

środowiskowe. 

Dyrekcja, 

 nauczyciele, 

wychowawcy, 

organizatorzy 

 imprez 

zgodnie z 

harmonogramem 

 

Wiek rozwojowy  

dzieci i młodzieży  

oraz związane  

z nim trudności  

w zachowaniu. 

Poszerzanie wiedzy 

psychologicznej na temat 

okresu adolescencji  

 

Udostępnianie literatury. 

Szkolenia zewnętrzne. 

bibliotekarz, 

pedagog, 

 psycholog, 

 Rada  

Pedagogiczna  

 

cały okres realizacji 

programu  
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Niepowodzenia  

szkolne uczniów  

wynikające ze  

specyficznych  

trudności w uczeniu 

 się, innych 

 dysfunkcji uczniów  

Poszerzanie wiedzy na 

temat potrzeb uczniów 

oraz skutecznych metod 

pracy z nimi  

 

Zespoły klasowe 

informujące           o 

potrzebach oraz 

 zasobach  

psychofizycznych  

uczniów. 

Pomoc psychologiczno– 

pedagogiczna 

 

Rada  

Pedagogiczna 

cały okres realizacji 

programu 

 

Rozwijanie  

u uczniów poczucia 

przynależności  

narodowej,  

patriotyzmu. 

Realizacja zadań 

związanych  

z obchodami  

100-lecia Niepodległej 

oraz uroczystości 

 nadania imienia  

Szkole. 

Organizowanie 

uroczystości  

Związanych 

 ze świętami 

państwowymi. 

Opracowanie  

scenariuszy,  

Uroczystość nadania 

imienia, 

 

 

Apele, uroczystości 

 szkolne, środowiskowe 

Dyrekcja, Rada 

Pedagogiczna 

 

 

Organizatorzy 

uroczystości 

wrzesień – listopad 

 

 

cały okres realizacji 

programu 

 

 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA UCZNIÓW 

 

Problem Zadania Formy i metody 

realizacji 

Realizatorzy Termin realizacji Ewalu 

acja 

Rodzina – tradycje 

 i relacje rodzinne. 

Uświadamianie uczniom 

znaczenia rodziny, więzi, 

 relacji i tradycji z 

 zaznaczeniem własnego  

miejsca w rodzinie. 

Zajęcia na godzinach 

wychowawczych, 

 zajęcia otwarte, 

 apele, uroczystości  

szkolne i 

 środowiskowe, 

 zajęcia lekcyjne 

wychowawcy, 

nauczyciela, 

 pedagog,  

psycholog 

cały okres  

realizacji 

 programu 

 

   Zagrożenia 

współczesnego  

świata (uzależnienia, 

 depresja,  

demoralizacja,  

wczesna inicjacja 

seksualna, 

cyberprzemoc) 

1. Realizacja Gminnego 

Programu 

 Przeciwdziałania  

Narkomanii w zakresie 

profilaktyki uniwersalnej. 

2. Przybliżenie skutków 

fizycznych  

Eksperymentowania 

 ze środkami,   

zmieniającymi 

 świadomość; 

3. Kształtowanie postaw 

promujących zdrowy 

 styl życia. 

4. Kształtowanie 

 i wzmacnianie 

 konstruktywnego, 

 stabilnego systemu  

wartości. 

 

 

Zajęcia 

 z wykorzystaniem  

scenariuszy. 

Realizacja programu  

„Cukierki”. 

Przekaz treści 

 edukacyjno 

 – wychowawczych 

 dotyczących środków 

 psychoaktywnych,  

szczególnie 

 podczas realizacji 

 chemii, biologii, 

 przyrody, godzin z 

wychowawca; 

System nagród  

zgodny z  

Regulaminem Szkoły 

 

 

pedagog 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pielęgniarka 

 

 

dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagog. 

 

cały okres 

 realizacji 

programu 
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Specyficzne 

 Trudności 

 w uczeniu się 

(dysleksja) oraz inne 

dysfunkcje 

Udzielanie 

 Pomocy 

 Psychologiczno 

-pedagogicznej.  

 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne,  

zajęcia wyrównawcze,  

zajęcia rozwijające 

 kompetencje społeczno  

– emocjonalne,  

zajęcia  

socjoterapeutyczne, 

 logopedia,  

rewalidacja 

nauczyciele, 

 pedagog, 

 psycholog,  

specjaliści 

cały okres 

realizacji 

programu 

 

Przemoc i agresja  

 

Przemoc  

rówieśnicza z 

wykorzystaniem 

 telefonu  

komórkowego, 

 Internetu  

 

Zapobieganie 

 Występowaniu 

 Zachowań 

 problemowych. 

Kształtowanie 

 postaw społecznie 

akceptowanych. 

Formy rozładowywania 

 napięcia emocjonalnego.  

 Poszerzanie wiedzy  

uczniów, co można, 

 a co jest zabronione  

w używaniu technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych. 

Doskonalenie  

komunikacji 

interpersonalnej. 

Kształtowanie 

 partnerskich relacji z 

rówieśnikami.  

 

Reagowanie na każdy  

przejaw przemocy 

 oraz zachowań  

 nie zgodnych 

 z Regulaminem Szkoły 

Współpraca 

 z rodzicami. 

Współpraca 

 z instytucjami  

zajmującymi się  

zachowaniami 

 problemowymi 

 ( Sąd, kuratorzy, 

 Policja, MOPS, PCPR,  itp.). 

Przekazywanie 

 informacji na temat 

 prawnych konsekwencji 

zachowań 

 problemowych. 

Interwencje kryzysowe 

 w sytuacjach  

szczególnie trudnych. 

Trening technik:  

mediacji, negocjacji, 

asertywności,  

rozładowywanie agresji.  

Udział uczniów  

w zajęciach 

 rozwijających  

kompetencje  

emocjonalno 

– społeczne. 

Zajęcia na godzinach 

wychowawczych. 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele, 

specjaliści, 

pracownicy 

placówki 

 

cały okres 

realizacji 

programu. 

 

1. Słabe  

umiejętności  

zachowań  

asertywnych. 

2. Niska samoocena. 

3. Trudności w 

podejmowaniu 

 Decyzji 

 Dotyczących 

 dalszej nauki.   

 

1.Kształtowanie 

umiejętności 

psychospołecznych. 

2. Kształtowanie 

świadomego i trafnego 

planowania kariery 

 i roli zawodowej. 

3. Realizacja programu  

z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

 

Realizacja programu 

„Przyjaciele Zippiego”. 

Zajęcia na godzinach 

wychowawczych. 

Konkursy, olimpiady 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog,  

psycholog,  

doradca  

zawodowy, 

specjaliści. 

Cały okres 

realizacji 

programu. 
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Brak  

konstruktywnego 

nawyku aktywnego 

spędzania 

 czasu wolnego 

1. Rozpoznawanie 

 mocnych i słabych 

 stron uczniów. 

2. Zachęcanie 

 do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych, 

 zajęciach sportowych  

oraz świetlicy 

profilaktycznej. 

3. Rozwijanie  

zainteresowań. 

Zajęcia pozalekcyjne. Koła 

zainteresowań, zajęcia 

 sportowe, 

świetlica profilaktyczna. 

Realizacja projektów 

edukacyjnych i zdrowotnych. 

Przeprowadzenie corocznej 

ankiety wychowawczej. 

nauczyciele 

prowadzący 

 zajęcia 

pozalekcyjne, 

realizatorzy 

projektów. 

 

wychowawcy, 

pedagog. 

Cały okres 

realizacji  

 

Mała i duża  

Ojczyzna  

– poczucie 

przynależności i 

odpowiedzialności 

narodowej 

Czynny udział w 

przygotowaniach 

 obchodów 100-lecia 

Niepodległej oraz 

uroczystości nadania 

 imienia Szkole. 

Czynny udział w 

uroczystościach 

 szkolnych i 

środowiskowych  

związanych z 

kształtowaniem postaw 

patriotycznych. 

Prezentowanie własną 

postawą szacunku do 

symboli narodowych. 

 

 

Uroczystości, 

 apele,  

spotkania,  

zajęcia z wychowawcą. 

 

 

Wrzesień – 

listopad 

 

 

Cały okres 

realizacji 

programu 

 

 

 

 

DZIAŁANIA SKIROWANE NA RODZICÓW 

 

Problem Zadania Formy i metody 

realizacji 

Realizatorzy Termin realizacji Ewalu 

acja 

Rodzina – relacje  

rodzinne. 

Uświadomienie rodzicom 

 roli więzi rodzinnych. 

Integrowanie działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych 

 szkoły i rodziny. 

Współpraca z 

wychowawcami, 

pedagogiem, 

psychologiem, 

specjalistami. 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

specjaliści 

Cały okres 

 realizacji 

 programu. 

 

Okresy 

 Rozwojowe 

 i potrzeby dzieci 

 i młodzieży 

Poszerzenie wiedzy  

na temat przebiegu  

okresu rozwojowego, 

potrzebami z nim 

 związanymi. 

Konsultacje,  

poradnictwo, 

 spotkania ze 

specjalistami  

na terenie szkoły. 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

specjaliści. 

Cały okres 

 realizacji 

 programu. 

 

Zagrożenia 

współczesnego  

świata. 

Poszerzenie wiedzy 

 na temat czynników 

 chroniący przez 

 zagrożeniami   

współczesnej 

 rzeczywistości. 

Zwiększenie umiejętności 

Współpraca z 

wychowawcami, 

pedagogiem, 

psychologiem, 

specjalistami. 

Szkolenie na temat 

uzależnień. 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

specjaliści 

Cały okres  

realizacji programu. 
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rozpoznawania  objawów 

towarzyszących   spożyciu 

substancji  

psychoaktywnych. 

Kształtowanie umiejętności 

eliminowania zachowań 

agresywno 

 – przemocowych 

realizowanych  

przy użyciu technologii 

komunikacyjnych 

 w szkole i poza nią. 

Spotkania   

z rodzicami. 

Opuszczanie zajęć 

lekcyjnych . 

Ograniczenie zjawiska 

 absencji szkolnej uczniów. 

Profilaktyczne  

rozmowy z rodzicami 

 na temat ich 

odpowiedzialności za 

realizację obowiązku 

szkolnego dziecka. 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, 

dyrekcja. 

Cały okres 

 realizacji  

programu. 

 

Niepowodzenia  

 szkole uczniów 

mających specjalne 

potrzeby 

 rozwojowe, 

 edukacyjne. 

Czuwanie nad realizacją 

zalecanych form pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej. 

Spotkania 

 z rodzicami, 

informowanie 

 o konieczności  

Realizowania 

 zalecanych form 

 pomocy, 

 informowanie  

o postępach. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

dyrekcja. 

W zależności  

od potrzeb 

 uczniów. 

 

Postawy 

 patriotyczne 

Włączanie   

w organizację 

 uroczystości związanych 

 z organizacją 100-lecia 

Niepodległej  

i nadania imienia 

 Szkole oraz wszystkich  

innych uroczystości  

 szkolnych  

i środowiskowych  

promujących postawy 

patriotyczne. 

Uroczystości szkole, 

środowiskowe. 

Dyrekcja, 

nauczyciele, 

organizatorzy 

uroczystości. 

Cały okres 

 realizacji 

 programu. 
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IX. Ewaluacja programu – będzie polegała na:  

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej 

obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli 

służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można 

spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania. 

 

Sposoby i środki ewaluacji: 

- obserwacja i analiza zachowań uczniów, 

- obserwacja postępów w nauce, 

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 

- udział w konkursach, 

- udział w uroczystościach szkolnych. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

 - ankieta do wychowawców – kwiecień 2019 , 

- obserwacja zachowania uczniów,  

- analiza dokumentacji szkolnej: pedagoga, psychologa szkolnego i innych nauczycieli, 

- analiza dokumentacji wychowawców, 

- analiza sukcesów i osiągnięć uczniów, 

- rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły, 

- analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów. 

 

Działania ewaluacyjne będą polegały na: 

* zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych 

na jego osiągnięcie; 

*opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji;  

*zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności 

szkolnej. 

 

Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły 

zespół ds. wychowawczych.  
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