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SPIS TREŚCI :

Wstęp

1. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.
2. Diagnoza problemów – analiza i wnioski.

3. Cele i zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.
4. Działania wychowawcze i profilaktyczne, obszary działalności .
5. Obowiązki osób odpowiedzialnych za realizację Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

6. Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
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Wstęp

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki
niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Działalność wychowawcza i profilaktyczna należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości umożliwiające uczniom podejmowanie odpowiednich wyborów i decyzji. Działalność ta
określona jest przez Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny, który obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym
i profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.
Głównym założeniem Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie jest szeroko
rozumiana działalność profilaktyczna i wychowawcza Szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym uczniów oraz skuteczna interwencja w sytuacjach zachowań niepożądanych. Program określa spójne, wzajemnie uzupełniające się działania służące realizacji celów opie-
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kuńczo- wychowawczych oraz profilaktycznych szkoły. Ponadto Program Wychowawczo- Profilaktyczny służy rozwijaniu u uczniów poczucia
odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
Szkoła w ramach profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oferuje wszystkim uczniom wsparcie w prawidłowym rozwoju
i zdrowym stylu życia oraz zapewnia podejmowanie działań, których celem jest przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.
Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej
3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
4. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkól i placówek.
5. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
6. Podnoszenia jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Działania zaplanowane w Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie są zintegrowane ze Szkolnym zestawem programów nauczania , Statutem Szkoły oraz „Wizją i misją szkoły”, która zakłada m. in., że:
SZKOŁA dla dzieci ma być miejscem wszechstronnego rozwoju, gdzie każdy czuje się bezpiecznie, gdzie spędza najsympatyczniejsze chwile
dzieciństwa; dorosłym ma kojarzyć się ze wsparciem w wychowaniu i dobrą edukacją; dla pracowników, ma być miejscem gdzie dają „siebie
innym”, realizują swoje marzenia i pasje zawodowe. Wszyscy zaś żyją w poszanowaniu drugiej osoby i tworzą rodzinną atmosferę.
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Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie został opracowany po uprzedniej
diagnozie opartej na :
- ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej
nr 22 w Częstochowie w roku szkolnym 2016/2017,
- wnioskach z Planu Nadzoru Pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017;
- wnioskach z obserwacji nauczycieli i innych pracowników szkoły;
- dokumentacji prowadzonej przez pedagoga szkolnego oraz wychowawców klas;
- analizie sytuacji problemowych;
- określeniu występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka.
Po dokonaniu analizy powyżej przeprowadzonych badań sformułowane zostały następujące wnioski.:

 należy wspierać rodziców w wychowaniu dzieci poprzez współpracę ze specjalistami i praktykami w ramach spotkań/szkoleń dotyczących problemów wychowawczych i rozwojowych dzieci;

 trzeba kłaść większy nacisk na zapoznanie rodziców z ich obowiązkami wobec Szkoły oraz z ich prawami dotyczącymi możliwości wpływu na życie Szkoły;

 należy kłaść nacisk na większe zainteresowanie rodziców edukacją swoich dzieci;
 należy podkreślać rolę wychowawcy jako osoby pierwszego kontaktu między rodzicami a Szkołą;
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 powinno się mobilizować rodziców do spotkań z różnymi specjalistami, mogącymi służyć im pomocą w rozwiązywaniu różnorodnych problemów wychowawczych, rodzinnych i problemów z nałogami rodziców;

 należy wdrożyć zajęcia wśród uczniów dotyczące radzenia sobie z emocjami ze względu na niedojrzałość emocjonalną uczniów;
 nadal należy prowadzić działania odnośnie uczniów zmierzające do prowadzenia zdrowego stylu życia w tym zdrowego odżywiania (przypadki otyłości wśród uczniów) oraz działania mające na celu utrwalenie zasad higieny osobistej ;

 trzeba rozszerzyć pedagogizację rodziców o zagadnienia dotyczące zagrożeń z różnych źródeł, w tym internetowych;
 w celu minimalizowania zagrożeń zwiększyć czujność wobec osób wchodzących do szkoły.
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Program zakłada realizację w/w działań przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas oraz nauczycieli i pracowników
obsługi Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie w następujących obszarach:
Obszar I : Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
Obszar II : Rozwój intelektualny ucznia.
Obszar III : Promowanie zdrowego stylu życia.
Obszar IV : Profilaktyka uzależnień i zachowań aspołecznych zagrażających społeczności uczniowskiej
Obszar V : Zapobieganie przemocy i agresji.
Obszar VI : Rozwój społeczny
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W realizacji powyższych działań Program Wychowawczo- Profilaktyczny
współpracę z :
1. Rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów, poprzez:

Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie zakłada ścisłą

 zebrania klasowe;
 rozmowy indywidualne w sprawach uczniów;
 spotkania grupowe dotyczące zagrożeń;
 szkolenia;
 angażowanie rodziców w życie szkoły;
 angażowanie rodziców w sferę edukacyjną uczniów.

2. Instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie, takimi jak:


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna;



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;



Zespół kuratorów sądowych;



Sąd Rodzinny;

8



Policja;



Centrum Informacji Zawodowej.

Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne Szkolnego Programu Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie zaplanowano w ramach:

 zajęć edukacyjnych (art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, art. 64 ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty, art. 64 ust. 12 pkt 2
ustawy o systemie oświaty )

 zajęć z wychowawcą i pedagogiem szkolnym
 pomocy psychologiczno - pedagogicznej (art.22 ust. 2 pkt. 11 ustawy o systemie oświaty)
 realizacji programów (§5 ust. 3.pkt 1)
w formach:

 wykładów;
 warsztatów;
 projektów;
 szkoleń;
oraz innych, uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod pracy.

1. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO.
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Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie stanowią
następujące akty prawne:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120,
poz. 526).

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 957).

9. 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).

10.

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/18
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11.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 22 w Częstochowie

2. DIAGNOZA PROBLEMÓW – ANALIZA I WNIOSKI
Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny opracowano po uprzednio przeprowadzonej diagnozie potrzeb środowiska uczniów, rodziców, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, a także diagnozie sytuacji wychowawczej szkoły. Działania w nim zaplanowane są zintegrowane
ze szkolnym programem oraz „Wizją i misją szkoły”, z uwzględnieniem nowoczesnej wiedzy z dziedziny profilaktyki.
Podmiotem działań Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego są uczniowie kl. I – VII, ich rodzice/ opiekunowie prawni
wychowawcy klas, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły.
Z analizy przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że uczniowie naszej szkoły kwalifikują się do grupy niskiego ryzyka, co znaczy, że jeszcze nie podejmują oni zachowań ryzykownych, są przed inicjacją. W związku z powyższym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.) adresowana do nich jest profilaktyka uniwersalna obejmująca działania skierowane do wszystkich uczniów i wychowanków, wspomagające prawidłowe procesy ich rozwoju fizycznego i
psychicznego, mające na celu promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, zapobieganie lub zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych oraz identyfikację osób będących w grupie podwyższonego ryzyka.
Ponadto, jak wykazały przeprowadzone badania, do szkoły uczęszczają uczniowie
u których występują pojedyncze zachowania problemowe i którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania
biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych. W ramach działalności profilaktycznej objęci oni będą profilaktyką selektywną. Zarówno oni, jak i inni uczniowie, u których tego typu zachowania mogą ujawnić się w trakcie realizacji programu wymagają
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indywidualnej diagnozy i w razie potrzeby podjęcia działań interwencyjnych, obejmujących poradnictwo rodzinne oraz indywidualne, grupy
socjoterapeutyczne, psychoedukację, kontakty ze specjalistami, motywowanie do podjęcia leczenia i terapii.

3. CELE i ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO.

Nadrzędnym celem Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie jest wychowanie
pojmowane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, obejmującej: promowanie wśród uczniów zdrowego stylu
życia oraz dostosowaną do stopnia zagrożenia profilaktykę zachowań ryzykownych.
Podstawę do podejmowania działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej i selektywnej realizowanych w ramach w/w programu stanowi
opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza. Biorąc pod uwagę jej wyniki: czynniki ryzyka, czynniki chroniące , a także potencjalne
skutki zachowań ryzykownych uczniów sformułowane zostały następujące cele Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego:

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych programów profilaktycznych i promocji zdrowia,
które są dostosowane do ich potrzeb indywidualnych i grupowych.

 przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, jako alternatywnej i pozytywnej formy działalności zaspakajającej ich istotne potrzeby, a w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;
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 kształtowanie i wzmacnianie wśród uczniów norm przeciwnych używaniu środków i substancji uzależniających, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;

 kształtowanie wśród uczniów postaw dbałości o prowadzenie zdrowego stylu życia w tym zdrowego odżywiania oraz kształtowanie nawyku dbałości o higienę osobistą;

 doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej szkoły w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w sytuacji podejmowania
przez uczniów zachowań ryzykownych;

 wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
 kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych;
 kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich i patriotycznych
 prawidłowe korzystanie z Internetu, przeciwdziałanie cyberprzemocy.
W oparciu o powyżej przedstawione

cele Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 22

w Częstochowie zostały sformułowane następujące cele szczegółowe:
 zapewnienie uczniom bezpieczeństwa;
 budowanie więzi uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych ze szkołą;
 propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania;
 tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole;
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 eliminowanie zachowań agresywnych uczniów;
 budowanie wzajemnego zaufania wśród uczniów;
 wzmacnianie u uczniów poczucia własnej wartości;
 zwiększenie wiary we własne możliwości oraz wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju uczniów;
 kształtowanie umiejętności interpersonalnych (szczególnie samoświadomości, samooceny oraz samodyscypliny uczniów);
 rozwijanie umiejętności interpersonalnych ( zwłaszcza empatii, umiejętności współpracy, komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów);
 wypracowanie u uczniów efektownych sposobów radzenia sobie ze stresem (m. in. uświadomienie znaczenia pozytywnego myślenia);
 rozwijanie u uczniów wiedzy na temat zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania ;
 rozwijanie u uczniów umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji;
 kształtowanie postawy życzliwości i empatii wobec drugiego człowieka;
 wyrabianie umiejętności właściwego wyrażania swoich uczuć;
 nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych;
 zapoznanie i wdrażanie wśród uczniów zasad savoir vivre;
 zwalczanie wulgaryzmów wśród uczniów;
 wpajanie wartości oraz zasad obowiązujących we współżyciu społecznym;
 uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia,
 uświadomienie uczniom roli, jaką spełniają w kształtowaniu postaw moralnych i prospołecznych;
 propagowanie pozytywnych wzorców zachowania;
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 wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych;
 wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie;
 tworzenie warunków do współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami/ opiekunami prawnymi oraz uczniami;
 uwrażliwienie rodziców/ opiekunów prawnych na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku uzależnień u dzieci oraz inspiracja
do lektury wartościowych pozycji traktujących o tej problematyce,
 poszerzenie oddziaływań edukacyjnych, programów profilaktycznych, zajęć pozaszkolnych, poradnictwa rodzinnego,
 doskonalenie nauczycieli i wychowawców szkoły odnośnie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w sytuacji podejmowania przez
uczniów zachowań ryzykownych;
 kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych;
 budzenie szacunku do symboli regionalnych, postaci związanych z historią regionu i jego współczesnym życiem
 ukazanie roli rodziny w życiu człowieka,
 przeciwdziałanie cyberprzemocy.

Sylwetka absolwenta
Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz
podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:
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 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 szanuje siebie i innych,
 jest odpowiedzialny,
 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 jest tolerancyjny,
 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,
 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 jest odporny na niepowodzenia,
 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.
4. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA - OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
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Obszar I: Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Zadania:

 kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych;
 poznanie symboli narodowych.

Odpowiedzialni

Termin realizacji Odbiorca

Sposób realizacji

 Gromadzenie księgozbioru zawierającego literaturę związaną z propago- Dyrekcja
waniem postaw patriotycznych.

Cały rok szkolny

Rodzice/
opiekunowie
prawni

Bibliotekarz

 Organizacja wycieczek do miejsc pamięci narodowej i/ lub szczególnym Wychowawcy klas

Uczniowie

Cały rok szkolny

Uczniowie

charakterze historycznym

17

 Przygotowanie uroczystości z okazji święta Niepodległości (11 Listopa- Nauczyciele
da)

Listopad

Uczniowie

 Przygotowanie uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja

Nauczyciele

Maj

Uczniowie

 Przygotowanie konkursu pieśni patriotycznych

Nauczyciel muzyki

Maj

Uczniowie

Kadra pedagogiczna szko- Cały rok szkolny
 Nauka słów hymnu państwowego
 Prezentacja symboli narodowych, nauka godnego zachowania, postawy i ły

Uczniowie

szacunku wobec flagi i godła państwowego.
 Zorganizowanie Konkursu Powiatowego w rocznicę Hymnu Polski – Gra Wychowawcy świetlicy
Terenowa na temat miejsc historycznych w Częstochowie

 Przygotowanie konkursu wiedzy o patronie szkoły

Listopad

Uczniowie
szkół podstawowych

Marzec

Uczniowie

Wychowawcy klas

 Przygotowanie Europejskiego Dnia Języków (inscenizacja w języku an- Nauczyciel języka angielWrzesień
gielskim, gry i quizy językowe, europejskie zabawy sportowe)
skiego

Uczniowie
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Obszar II : Rozwój intelektualny ucznia.
ZADANIA:
Odpowiedzialni

Termin realizacji Odbiorca

Sposób realizacji

Wychowawcy, nauczycie- Według Planu Pra- Uczniowie
le, wychowawcy świetlicy cy szkoły, według
harmonogramu
 Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów poprzez przygotowanie
wyjść i wycieczek
propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta

odpowie- Według Planu Pra- Uczniowie
 Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów poprzez przygotowanie Nauczyciele
dzialni za przygotowanie cy szkoły
programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów
uroczystości
na forum szkoły
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 Warsztaty dla Rady Pedagogicznej z zakresu nowoczesnych i aktywnych Dyrektor szkoły, nauczyciele
metod pracy , wykorzystanie metod podczas zajęć lekcyjnych

Nauczyciele

harmonogramu Październik 2017
 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień organizując Według
zajęć , koordynator Wezajęcia z orientacji zawodowej
wnątrzszkolnego Systemu
Doradztwa Zawodowego

Uczniowie
klas VII

 Kształtowanie postawy twórczej poprzez organizowanie warsztatów pla- Wychowawcy
nauczyciele
stycznych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych

świetlicy, Cały rok szkolny

Uczniowie

 Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów poprzez angażowanie Nauczyciele przedmiotów Cały rok szkolny
uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych , olimpiad

Uczniowie

Obszar III : Promowanie zdrowego stylu życia
Zadania:

20

 Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia,
 Kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeb zdrowotnych oraz dbałość o higienę osobistą,
 Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych,
 Promowanie wśród uczniów zasad racjonalnego odżywiania,
 Promowanie kultury fizycznej, dbałości o kondycję i poprawę postawy ucznia,
 Wyzwalanie postawy aktywnej wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego, kształtowanie postaw proekologicznych,

ZADANIE : Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia.

Odpowiedzialni

Termin realizacji Odbiorca

Dyrektor

Cały rok szkolny

Sposób realizacji

 Gromadzenie księgozbioru zawierającego literaturę prozdrowotną.

Uczniowie
Rodzice/
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Rodzice/
opiekunowie
prawni

Bibliotekarz

 Prowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce prozdrowotnej w klasach IV – Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Uczniowie

Cały rok szkolny

Uczniowie
kl. IV-VII

Cały rok szkolny

Uczniowie
Rodzice/
opiekunowie
prawni

Cały rok szkolny

Uczniowie

Cały rok szkolny

Rodzice

VII oraz w ramach zajęć edukacyjnych w klasach I– III .

 Realizacja ścieżki prozdrowotnej w klasach IV – VII na lekcjach przyrody/ Nauczyciele przyrody
biologii.

 Zapobieganie zagrożeniom wieku dorastania – wyrabianie odporności poprzez

Pedagog szkolny
realizację tematów związanych z problemami fizycznymi, psychicznymi
okresu dojrzewania, realizowanych na lekcjach przyrody.
Nauczyciele przyrody
Wychowawcy klas

 Realizacja zajęć z zakresu Wychowania do życia w rodzinie

Nauczyciel przedmiotu

 Zapoznanie rodziców z problemami zdrowotnymi uczniów – pogadanki na Dyrektor szkoły
temat fizycznych i psychologicznych problemów związanych z dorastaniem Wychowawcy klas
oraz higieną osobistą.
Pedagog szkolny
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Pielęgniarka szkolna

 Organizowanie wśród uczniów konkursów wiedzy i konkursów plastycznych. Nauczyciele plastyki

Cały rok szkolny

Uczniowie

Cały rok szkolny

Uczniowie
Rodzice

Cały rok szkolny

Uczniowie

Nauczyciele
nauczania
zintegrowanego
Wychowawcy klas i świetlicy szkolnej

 Projekcja filmów o tematyce zdrowotnej ( właściwe odżywianie, higiena jamy Pedagog szkolny
ustnej, pierwsza pomoc, profilaktyka uzależnień)

Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy

 Opracowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących edukacji zdrowotnej
(m.in. opis zajęć pozalekcyjnych z tego zakresu).

Wychowawcy klas

 W ramach lekcji wychowawczych organizowanie spotkań
z ekspertami nawiązującymi do tematyki chorób cywilizacyjnych
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ZADANIE : Kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeb zdrowotnych oraz dbałość o higienę osobistą.

Sposób realizacji

Termin realizacji
Odpowiedzialni

 Projekcja filmów video o tematyce zdrowotnej ( właściwe odżywianie, higiena jamy ustnej, nałogi...).

Pedagog szkolny

Odbiorca
Cały rok szkolny

Uczniowie

klas
Wychowawcy świetlicy
Cały rok szkolny

Uczniowie

Wychowawcy klas

 Przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych higienie osobistej Wychowawcy
ucznia (np.: pogadanki dotyczące higieny ciała, apele informacyjne).

 Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną i lekarzami.

 Przeprowadzenie kontroli czystości uczniów.

Wychowawcy klas
Wychowawcy
świetlicy Cały rok szkolny
szkolnej
Pielęgniarka szkolna
Cały rok szkolny
(na bieżąco,
w miarę potrzeb)

Uczniowie

Uczniowie
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 Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ( np. film instruktażowy).

Nauczyciele wychowania Co najmniej raz w Uczniowie
fizycznego
roku szkolnym
Rodzice
Pielęgniarka szkolna

 Informowanie rodziców o stanie czystości uczniów w czasie zebrań i indy- Wychowawcy klas
widualnych rozmów.

 Przeprowadzenie w szkole fluoryzacji zębów.

Pielęgniarka szkolna

Cały rok szkolny Rodzice
(
na
bieżąco,
w miarę potrzeb)

Zgodnie
z wytycznymi

Nauczyciele przyrody

 Zapobieganie chorobom zakaźnym
Wychowawcy klas Wy- Cały rok szkolny
 Zorganizowanie zajęć lekcyjnych poświęconych tematyce chorób zakaźnych chowawcy świetlicy
oraz AIDS (np.: projekcja filmów o tej tematyce).

Uczniowie

Higienistka szkolna
Pedagog szkolny

 Zapoznanie kadry pedagogicznej szkoły z ofertą szkoleń dotyczących promo- Dyrektor
cji zdrowia, organizowanych w ramach programów Ministerstwa Zdrowia.

Uczniowie

Cały rok szkolny

Nauczyciele

Pedagog szkolny
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 Propagowanie zdrowego stylu życia w ramach zajęć edukacyjnych ( edukacja Nauczyciele
wczesnoszkolna), lekcyjnych i świetlicowych.

 Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie szeroko rozumianej ochrony Dyrektor
zdrowia.

Cały rok szkolny

Uczniowie

Cały rok szkolny

Uczniowie

Wychowawcy klas
Wychowawcy świetlicy
Pedagog szkolny

Nauczyciele
Wychowawcy klas
Wychowawcy świetlicy
Pedagog szkolny

Rodzice

 Przeprowadzenie zajęć na temat stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim. Specjaliści z Poradni Psy-

Uczniowie

chologiczno - Pedagogicznej

 Pogadanki dotyczące trudności okresu dojrzewania.

Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
Higienistka szkolna

Cały rok szkolny

Uczniowie
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ZADANIE: Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

 Zapoznanie uczniów z przepisami BHP.

Wychowawcy klas
Nauczyciele

Wrzesień
Uczniowie
Styczeń/ luty
Czerwiec
Na bieżąco,
w miarę potrzeb
(wyjścia, zawody wycieczki, wyjazdy, sportowe, etc.)

Odbiorca

> Zapoznanie z procedurami reagowania w przypad- Dyrektor szkoły
ku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz cyfrowych w szkole

Listopad oraz w miarę Uczniowie, Rodzice, Naupotrzeb
czyciele oraz pracownicy
obsługi i administracji

 Edukacja uczniów dotycząca zasad udzielania Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

pierwszej pomocy.

Uczniowie

Nauczyciele
Pedagog szkolny
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 Wprowadzenie do programu lekcji wychowaw-

czych zajęć przedstawiających sytuacje ryzy- Wychowawcy klas
kowne ( w tym zagrożenia ze strony innych
Pedagog szkolny
osób).
 Kształtowanie właściwych postaw wobec niebezpiecznych (podejrzanych) zachowań ze strony innych ludzi (np.; w oparciu o materiał filmowy).

Cały rok szkolny

Uczniowie

 Pogadanki (podczas godziny wychowawczej) na Wychowawcy klas

Cały rok szkolny
(na bieżąco,
w miarę potrzeb)

Uczniowie

zgłoszone przez uczniów tematy dotyczące sze- Pedagog szkolny
roko pojmowanego bezpieczeństwa.

 Apele informacyjne dotyczące zasad bezpieczeń- Dyrektor
stwa w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły

Pedagog szkolny

Co najmniej dwa razy w Uczniowie
ciągu roku szkolnego

Bezpieczeństwo drogowe
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 Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego (m. in. Wychowawcy klas
projekcja filmów o prawidłowym zachowaniu się
na jezdni )

 Uczenie świadomego, bezpiecznego uczestnictwa Nauczyciele

edukacji

Wrzesień
Na bieżąco,
w miarę potrzeb

Uczniowie

Wrzesień

Uczniowie

Maj/ czerwiec

Uczniowie

II półrocze

Uczniowie

Październik

Uczniowie

wcze-

w ruchu drogowym (np.: wyjście na pobliskie snoszkolnej
skrzyżowanie)

 Przeprowadzenie szkoleń na karty rowerowe.

Nauczyciel techniki

 Zorganizowanie spotkań z funkcjonariuszami Po- Wychowawcy świetlicy
licji Wydziału Ruchu Drogowego.

 Wykonanie (wraz z uczniami) gazetek z hasłami
bezpieczeństwa drogowego.

Wychowawcy świetlicy

29

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 Zorganizowanie zajęć o tematyce niebezpie- Wychowawcy klas
czeństw i skutkach pożarów

 Zorganizowanie spotkania z pracownikami straży Wychowawcy klas
pożarnej

Październik
Na bieżąco,
w miarę potrzeb

Uczniowie

Maj/czerwiec

Uczniowie

Wychowawcy świetlicy

Bezpieczeństwo kąpieli i wypoczynku nad wodą

 Propagowanie zdobywania karty pływackiej.

Nauczyciele wychowania
zycznego
Wychowawcy klas

fi-

Cały rok szkolny

Uczniowie
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 Zorganizowanie zajęć o tematyce bezpiecznego Wychowawcy klas, pedagog Maj
korzystania ze zbiorników wodnych oraz właści- szkolny
wego korzystania z kąpieli i sportów wodnych ,
realizacja programu „Krótka wyobraźnia to kalectwo”

Uczniowie

czerwiec

ZADANIE: Promowanie wśród uczniów zasad racjonalnego odżywiania.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

 Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z Dyrektor szkoły
posiłków na stołówce szkolnej.

Termin realizacji

Odbiorca

Cały rok szkolny

Uczniowie

Obsługa kuchni
Intendentka
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Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Uczniowie

Cały rok szkolny

Uczniowie

Cały rok szkolny

Uczniowie

Zespół ds. Promocji Zdrowia
Pedagog szkolny

Kwiecień/maj

Uczniowie

Dyrektor, wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Uczniowie, rodzice

 Kontrola prawidłowego odżywiania się ucznia
(m.in. spożywanie II śniadania).

 Układanie prawidłowych jadłospisów zgodnych z Intendentka szkolna
warunkami żywieniowymi

Szef kuchni

 Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, lekcyjnych Wychowawcy klas
oraz świetlicowych na temat właściwego odżywia- Wychowawcy świetlicy
Nauczyciel przyrody
nia się.

 Zorganizowanie pokazu zdrowej żywności

 Opracowanie ( w oparciu

32

o materiały publikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) i upowszechnianie ulotek dotyczących zdrowego żywienia

 Uczestnictwo w projektach promujących tematykę Wychowawcy klas
zdrowego żywienia.

Cały rok szkolny

Uczniowie

Wychowawcy świetlicy
Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

II półrocze

 Spotkanie z dietetykiem dotyczące zasad zdrowego
żywienia oraz korzyści płynących z ich stosowania
w codziennym życiu
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 Przeprowadzenie lekcji uświadamiających korzy-

Wychowawcy klas
Nauczyciele przyrody

Cały rok szkolny

Uczniowie

Listopad/ Grudzień

Uczniowie

ści płynące ze zdrowych nawyków żywieniowych
(stosowania zbilansowanej diety uwzględniającej
dzienne wymagania kaloryczne organizmu).

Wychowawcy klas
 Zorganizowanie konkursu na plakat informujący o Zespół ds.
zasadach prawidłowego odżywiania się
Promocji Zdrowia
Pedagog szkolny

Wychowawcy świetlicy,
 Udział w warsztatach kulinarnych promujących chowawcy klas
zdrowe odżywianie

wy- Cały rok szkolny

Uczniowie
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ZADANIE : Promowanie kultury fizycznej, dbałości o kondycję i poprawę postawy ucznia.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

 Zapewnienie dzieciom udziału Nauczyciele wychowania fizycz- Cały rok szkolny

Odbiorca

Uczniowie

w atrakcyjnych formach zajęć nego,
Rehabilitanci
sportowych:
Nauczyciele nauczania zintegro Zajęcia na basenie
wanego
Wychowawcy świetlicy

 Organizowanie

szkolnych Nauczyciele wychowania fizycz- Cały rok szkolny
i międzyszkolnych
imprez nego, wychowawcy klas
sportowych.

 Udział w międzyszkolnych Nauczyciele wychowania fizycz- Cały rok szkolny
zawodach sportowych.

nego

 Udział w zajęciach sportowych Nauczyciele wychowania fizycz- Cały rok szkolny
w ramach (klub?)

Uczniowie

Uczniowie

Uczniowie

nego
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 Zorganizowanie

Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok szkolny

Uczniowie

 Przygotowanie

Wychowawcy świetlicy, pedagog

Cały rok szkolny

Uczniowie
Rodzice/

wycieczek
pieszych, autokarowych, rajdów, zielonych szkół, lekcji
w terenie.

i prezentacja materiałów dotyczących profilaktyki wad postawy ( dbałości o prawidłowa
postawę ciała).

opiekunowie prawni

 Zorganizowanie

Uczniowie

 Kształtowanie właściwej po- Nauczyciele wychowania fizycz- Cały rok szkolny

Uczniowie

treningu Nauczyciele wychowania fizycz- Raz w roku szkolnym
z rugby z udziałem lokalnej nego
drużyny lub/i sportowców indywidualnych

stawy ciała na zajęciach wy- nego
chowania fizycznego.

 Promowanie aktywności fi- Nauczyciele wychowania fizycz- Raz w roku szkolnym

Uczniowie
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zycznej oraz udziału w zaję- nego
ciach wychowania fizycznego. Nauczyciele nauczania zintegrowanego
ZADANIE : Wyzwalanie postawy aktywnej wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego, kształtowanie postaw proekologicznych.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

 Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej Nauczyciel przyrody w kl. IV –
w klasach IV – VII.

VII

 Udział w akcji „ Sprzątanie świata”, „ Dzień Zie- Wychowawcy klas
mi”.

Odbiorca

Uczniowie
Cały rok szkolny
Wrzesień

Uczniowie

Nauczyciele przyrody
Kwiecień

 Udział uczniów w konkursach wiedzy oraz pla- Nauczyciele plastyki, przyrody,
stycznych szkolnych i pozaszkolnych.

Uczniowie

ekologii, organizatorzy konkur- Październik
sów
Kwiecień
Nauczyciele nauczania zinte-
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growanego

 Organizowanie

wycieczek
programowych Dyrekcja szkoły
Wychowawcy klas
uwzględniających tematykę ekologiczną.

Uczniowie
Maj

Obszar VI : Profilaktyka uzależnień i zachowań aspołecznych zagrażających społeczności uczniowskiej
Zadania :

 Poznanie rodzajów uzależnień, ich wpływu na życie i zdrowie człowieka.
Poznanie skutków uzależnień oraz omówienie sposobów zapobiegania nałogom,

 Właściwa organizacja czasu wolnego,
 Przestrzeganie zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu na terenie szkoły (zabawy, dyskoteki),
 Wstępna diagnoza – rozpoznanie uczniów z grup ryzyka,
 Otoczenie uczniów zagrożonych niedostosowaniem szczególną opieką
 Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z działaniami związanymi z cyberprzemocą,
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 Wspieranie rodziców w ich oddziaływaniu wychowawczym,
 Współpraca z instytucjami wspierającymi,
 Informacja o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami,

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Odbiorca

Poznanie rodzajów uzależnień, ich wpływu na życie i zdrowie człowieka. Poznanie skutków uzależnień oraz omówienie sposobów zapobiegania nałogom.

 Ukazywanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych

Cały rok szkolny
i moral- Wychowawcy klas
nych następstw uzależnień. Wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów tych zja- Pedagog szkolny,
wisk.
specjaliści Poradni Psych.
 Ujawnianie nieprawidłowych przekonań na temat alkoholu, narkotyków, - Pedagogicznej
nikotyny,
 Utrwalenie haseł „ Alkohol oszukuje”, „ Nie ma bezpiecznych narkotyków, każdy szkodzi i uzależnia”,

Uczniowie
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 Realizacja programu profilaktycznego A. Kołodziejczyka
„ Spójrz inaczej”.

Wychowawcy klas

 Kształtowanie umiejętności odmawiania ( realizacja programu profilaktycz- Wychowawcy klas





nego „Spójrz inaczej”
A. Kołodziejczyka:
Rozpoznawanie zachowań asertywnych,
Rozwijanie umiejętności asertywnych,
Właściwe stosowanie umiejętności asertywnych,
Kształtowanie postaw asertywnych.

 Przygotowanie przez uczniów plakatów dotyczących zapobieganiu uzależ- Nauczyciel plastyki
nieniom (palenie papierosów, picie alkoholu).

 Organizowanie spotkań ze specjalistami do spraw. profilaktyki antynarkoty- Pedagog szkolny
kowej dotyczących zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych oraz rozpoznawania symptomów ich zażywania

Cały rok szkolny

Uczniowie

Zgodnie z progra- Uczniowie
mem wych klasy

W ciągu roku szkol- Uczniowie
nego, zgodnie
z planem

W ciągu roku szkol- Uczniowie,
nego
Nauczyciele
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 Lekcje wychowawcze uświadamiające uczniom niebezpieczeństwo jakie

Wychowawcy klas
Pedagog

W ciągu roku szkolnego
Uczniowie

niesie ze sobą używanie środków psychoaktywnych (np.: konsekwencje dla
zdrowia psychicznego i fizycznego związanego z przyjmowaniem dopalaczy).
Listopad
 Warsztaty z Programu Profilaktyczno – Wychowawczego „Epsilon” z temaCentrum Edukacji Profityki profilaktyki alkoholowej
laktyki

Uczniowie

Właściwa organizacja czasu wolnego :

 Organizowanie pogadanek poświęconych zdrowemu, aktywnemu spędzaniu Wychowawcy klas
wolnego czasu.

W ciągu roku szkol- Uczniowie
nego

Wychowawcy świetlicy

 Organizowanie wyjazdów do kina, na spektakle teatralne, koncerty do fil- Dyrektor szkoły
harmonii.

Cały rok szkolny

Uczniowie

Nauczyciele muzyki
Wychowawcy klas
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 Propagowanie wśród uczniów czytelnictwa

Bibliotekarz

Cały rok szkolny

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny,
Uczniowie
zgodnie
z harmonogramem

Uczniowie

(np.: konkursy czytelnicze).

 Organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych.

Nauczyciele wychowania
fizycznego

 Organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, nauczycieli i rodzi- Dyrektor szkoły
ców (np: Talenty, Jasełka Bożonarodzeniowe).

Według kalendarza Uczniowie
imprez szkolnych

Wychowawcy klas
Nauczyciel muzyki
Katechecheta

 Organizacja aktywnego wypoczynku w ramach zajęć sportowych

Nauczyciele
wychowania fizycznego

W ciągu roku szkol- Uczniowie
nego
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Przestrzeganie zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu na terenie szkoły (zabawy, dyskoteki):

 Dyżury nauczycieli i obsługi szkoły na korytarzach i w szatni.

Dyrektor szkoły
Nauczyciele

Cały rok szkolny

Uczniowie

Obsługa szkoły
Wstępna diagnoza – rozpoznanie uczniów z grup ryzyka:

 Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet dotyczących sytuacji Pedagog szkolny

Wrzesień/październik

wychowawczej, społecznej i rodzinnej uczniów.

 Podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez udział

Dyrekcja szkoły

W miarę potrzeb

Uczniowie

Nauczyciele

w szkoleniu w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków
i substancji psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.
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 Podnoszenie kompetencji pedagoga szkolnego w kwestii przeciwdziałania Dyrekcja szkoły

W miarę potrzeb

Pedagog

używaniu środków psychoaktywnych (w celu zapewnienia możliwości konsultacji).
Wspieranie rodziców w ich oddziaływaniu wychowawczym:

 Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.

Cały rok szkolny
Wychowawcy klas
Nauczyciele wspomagający

 Otoczenie opieką rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (w tym Wychowawcy klas
dzieci z różnymi problemami).

Uczniowie
Rodzice

Cały rok szkolny

Pedagog szkolny
Uczniowie
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Dyrektor szkoły

 Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami ( np.: Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

postępów w nauce i zachowaniu się ucznia).
Wychowawcy klas

 Edukacja rodziców/ opiekunów prawnych dotycząca sposobów radzenia sobie w sytuacji, gdy dziecko sięga po środki uzależniające (np.: zorganizowaDyrektor szkoły
nie spotkania informacyjnego dla rodziców / opiekunów prawnych celem zaPedagog szkolny
poznania ich z problem narkomanii, czynnikami ryzyka oraz sposobami radzenia sobie z w/w problemem).

Rodzice/
opiekunowie
prawni

W ciągu roku szkol- Rodzice/
nego
opiekunowie
prawni

 Informowanie rodziców/ opiekunów prawnych ( podczas zebrań) o instytucjach, do których można się zgłosić o pomoc w razie wystąpienia problemów

 Proponowanie rodzicom literatury opisującej metody rozwiązywania napo- Pedagog szkolny

W miarę potrzeb

Rodzice/
opiekunowie
prawni

Cały rok szkolny

Rodzice/
opiekunowie

tkanych problemów wychowawczych.

Współpraca z instytucjami wspierającymi :

 Stały kontakt z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, Centrum Pomocy Pedagog szkolny
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Rodzinie, MOPS, „Powrót z U” Policją, Sądem.

 Szkolenie Kadry Pedagogicznej w zakresie profilaktyki uzależnień.

prawni
Nauczyciele
Wychowawcy

Dyrektor szkoły

 Udział pedagoga szkolnego w warsztatach psychologiczno – pedagogicz- Pedagog szkolny
nych, konferencjach szkoleniowych organizowanych dla pedagogów szkolnych,

W ciągu roku szkolNauczyciele
negow miarę potrzeb
W ciągu roku szkol- Pedagog
nego
szkolny

Informacja o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami :

 Podanie uczniom i rodzicom numerów telefonicznych i adresów Poradni w Pedagog szkolny
których znajdą fachową pomoc,

W miarę potrzeb
Uczniowie
Rodzice/
opiekunowie
prawni
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 Informowanie rodziców/ prawnych opiekunów o możliwości niesienia po- Pedagog szkolny
mocy ludziom uzależnionym przez kluby AA.

W miarę potrzeb
Rodzice/
opiekunowie
prawni

Obszar V : Zapobieganie przemocy i agresji w szkole
Zadania:

 Zdiagnozowanie zjawiska przemocy wśród uczniów,
 Analiza sytuacji wychowawczej w szkole,
 Utworzenie banku informacji o przemocy,
 Prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach,
 Edukacja rodziców,
 Objęcie pomocą ofiary przemocy,
 Interwencja wobec sprawców;
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ZADANIE: Zapobieganie przemocy i agresji w szkole

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin realiza- Odbiorca
cji

Pedagog szkolny

Październik

Zdiagnozowanie przemocy wśród uczniów

 Pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie wypełniają przygotowane ankiety,

Uczniowie

Analiza sytuacji wychowawczej w szkole

 Poznanie rodzajów przemocy, z jakimi spotykają się uczniowie, rodzice i Wychowawcy klas
pracownicy szkoły.

Pedagog szkolny

Październik
Uczniowie
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Utworzenie banku informacji o przemocy

 Stworzenie „skrzynki zaufania” – uczeń wie, gdzie może szukać pomocy w Wychowawcy klas

Październik

Uczniowie

przypadku aktów przemocy oraz kogo może poinformować o formie, miejscu Pedagog szkolny
i sprawcy przemocy.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach

 Realizacja programu profilaktycznego A. Kołodziejczyka ”Spójrz inaczej na Wychowawcy klas

Cały rok szkolny Uczniowie

agresję” w klasach V i VI.
W klasach I– III: Gry i zabawy przeciwko agresji.
 Realizacja zajęć wychowawczych z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy
Wychowawcy
klas, Cały rok szkolny Uczniowie
w klasach I-III i IV- VII „ Bezpieczni w sieci”
Pedagog szkolny, specjaliści z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 Podnoszenie świadomości rodziców/ prawnych opiekunów uczniów dotyczącej zagrożeń w Internecie oraz przeciwdziałania im.

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny Uczniowie

Pedagog szkolny
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 Upowszechnianie ulotek, plakatów (odnoszących się do w/w zjawisk).

Pedagog szkolny

W ciągu roku Uczniowie
szkolnego,
w
miarę możliwości

Edukacja rodziców

 Organizowanie pogadanek, prelekcji etc. dla rodziców na temat zjawiska
przemocy, sposobów zapobiegania i jego skutków.

Pedagog szkolny

W ciągu roku Rodzice
szkolnego,
w
miarę potrzeb

Objęcie pomocą ofiary przemocy

 Dostarczanie informacji, jak sobie radzić w sytuacjach, gdy ktoś stosuje prze- Wychowawcy klas

Cały rok szkolny Uczniowie

moc,
Pedagog szkolny
Cały rok szkolny Uczniowie

 Kształtowanie umiejętności psychospołecznych
( np.: umiejętnej obrony swoich praw).

Wychowawcy klas
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Pedagog szkolny

 Współpraca z instytucjami wspierającymi (PPP, Sąd Policja, MOPS).

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny Uczniowie
Rodzice/ opiekunowie prawni

Interwencja wobec sprawców

 Organizacja dyżurów nauczycieli i obsługi szkoły w czasie i po zajęciach – Dyrekcja szkoły

Cały rok szkolny

natychmiastowa reakcja na przejawy agresji.

Uczniowie
Pedagog szkolny Wychowawcy
Nauczyciele
Obsługa szkoły

 Uświadomienie skutków zachowań agresywnych i stosowania przemocy.

Cały rok szkolny
Wychowawcy klas

Uczniowie
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Wychowawcy klas
 Konsekwencje zachowań agresywnych :
Dyrekcja szkoły
 Ponoszenie odpowiedzialności za wyrządzone szkody,
 Indywidualne rozmowy uczniów z wychowawcami, z pedagogiem, z dyrekcją Pedagog szkolny

Cały rok szkolny
Uczniowie

szkoły.

Obszar V:
Rozwój społeczny

Odpowiedzialni

Termin realizacji Odbiorca

Sposób realizacji

 Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły poprzez omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych

Uczniowie
Rodzice

 Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej Wychowawcy klas, spe- Cały rok szkolny Uczniowie
współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów poprzez cjaliści z Poradni Psych. według kontraktu z
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realizację warsztatów z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, Pedagogicznej
funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości
ich konstruktywnego rozwiązywania.

Opiekun SU

poradnią
ped.

psych.-

Cały rok szkolny

Uczniowie

uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.
Wychowawcy klas, nau Doskonalenie kultury bycia poprzez poznanie zasad savoir - vivre
Cały rok szkolny
czyciele
 „W” jak wolontariat, działania Szkolnego Koła Wolontariatu zawarte w Koordynator Szkolnego
Cały rok szkolny
Koła Wolontariatu
Programie Szkolnego Koła Wolontariatu

Uczniowie

 Uczenie zasad samorządności i demokracji poprzez wybory do samorządu

Adresaci
programu

5. OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ SZKOLNEGO PROGRAMU

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO
Obowiązki dyrektora:
1. Wychodzi z założenia, że w szkole kierowanej przez niego funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania.
2. Posiada podstawową wiedzę w zakresie profilaktyki problemowej.
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3. Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w środowisku szkolnym.
4. Premiuje doskonalących się nauczycieli.
5. Zachęca uczniów do udziału w działaniach profilaktycznych.
6. Włącza rodziców/ opiekunów prawnych do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego i profilaktycznego.
7. Wspiera finansowo i organizacyjne działania profilaktyczne w swoim środowisku.
Obowiązki pedagoga szkolnego:
1. Diagnozuje sytuację opiekuńczo- wychowawczą, ewentualne problemy wychowawcze szkoły- przedstawia wnioski Radzie Pedagogicznej.
2. Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.
3. Określa formy i sposoby udzielania pomocy pedagogicznej uczniom, odpowiednio do ich potrzeb,
4. Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające ze szkolnego Programu Wychowawczo- profilaktycznego, z udziałem rodziców i nauczyceli.
6. Koordynuje i monitoruje przebieg realizacji planu profilaktyczno – wychowawczego szkoły.
7. Wspiera wychowawców klas kadrę pedagogiczną oraz pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Szkolnego Programu Profilaktycznego i Programu wychowawczego Szkoły.
8. Bierze udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (rady pedagogiczne) i zespołach wychowawczych.
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9. Pracuje indywidualnie i grupowo z uczniami oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi.
10. Propaguje treści i programy profilaktyczne.
11. Rozpoznaje potrzeby ekonomiczne uczniów i udziela skutecznej pomocy w tym zakresie.
12. Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.
Obowiązki nauczyciela, wychowawcy:
1. Opracowuje w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny plan wychowawczy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami).
2. Zapoznaje rodziców (podczas pierwszego zebrania w roku szkolnym) o obwiązujących w szkole przepisach i wymogach.
3. Diagnozuje na bieżąco sytuację wychowawczą, dydaktyczną i rodzinną uczniów swojej klasy.
4. Uczestniczy we wszystkich wydarzeniach ważnych dla klasy.
5. Organizuje zebrania klasowe.
6. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją uczniów klasy.
7. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.
8. Nadzoruje funkcjonowanie klasy i jej wywiązywanie się z obowiązków wobec szkoły.
9. Bierze udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego.
10. Rozwiązuje bieżące problemy, w razie potrzeby nawiązuje kontakt z rodzicami, pedagogiem szkolnym lub innymi nauczycielami.
11. W sytuacjach kryzysowych postępuje zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami.
12. Promuje zdrowy styl życia oraz wartościowe formy spędzania wolnego czasu.
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13. Utrzymuje osobowe relacje z uczniami (poprzez konsultacje, indywidualne rozmowy).
14.Konstruktywnie współpracuje z kadrą pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami szkoły.
15. Doskonali się osobowościowo.
16. Uwzględnia indywidualność ucznia, indywidualizuje oddziaływania.
17. Ma pozytywne relacje z rodzicami, potrafi pozyskać rodziców do współpracy.
18. Doskonali się zawodowo.
19. Promuje zdrowy styl życia oraz wartościowe formy spędzania czasu wolnego.
Obowiązki rodziców (wynikające z Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o systemie Oświaty)
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem
dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i zapewnienie warunków do przygotowania się dziecka do zajęć.
2. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny
i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień.
3. Od rodziców wymaga się zaangażowania w sprawy nauczania i wychowania dzieci w szkole.
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Współpraca z rodzicami:
Rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera rodzinę w dziedzinie wychowania.
1. Szkoła umożliwia Radzie Rodziców opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, a po zapoznaniu się z jego treścią możliwość wnoszenia propozycji i uwag.
2. Rodzice mają możliwość uzyskiwania bieżących informacji dotyczących dziecka.
3. Szkoła diagnozuje sytuację rodzinną ucznia.
4. Szkoła ułatwia rodzicom kontakt z instytucjami wspomagającymi proces wychowania
5. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w życiu szkoły oraz podejmowania współpracy w procesie wychowania i edukacji swoich dzieci,
poprzez:

 dbałość o dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka;
 aktywną współpracę ze szkołą, dzielenie odpowiedzialności za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze
i opiekuńcze;

 pozyskiwanie wiedzy dotyczącej potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im;
 dbałość o dobry kontakt i relacje z dzieckiem.
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Obowiązki Samorządu Uczniowskiego:
1. Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
2. Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
3. Współpracuje z Radą Pedagogiczną,
4. Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
5. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
6. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
7. Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
8. Może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

6. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWACZO - PROFILAKTYCZNEGO
Głównym celem ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie jest podniesienie efektywności pracy szkoły, szczególnie w zakresie promowania wśród uczniów zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień
i podejmowania zachowań ryzykownych przez uczniów szkoły.
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Do kryteriów obowiązujących podczas dokonywania ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły Podstawowej
nr 22 w Częstochowie należeć będzie:

 Zgodność z obowiązującymi przepisami.
 Znajomość programu Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego przez uczniów, rodziców i nauczycieli.
 Akceptacja założeń.
 Realizacja założonych w programie celów.
 Adekwatność założeń programu do potrzeb i oczekiwań.
Technikami, które posłużą do ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie
będą wywiad, obserwacja zajęć, ankieta oraz analiza dokumentacji szkolnej .
Badaniami zostanie objęta reprezentatywna grupa wszystkich uczestników programu tj. uczniów, ich rodziców/ opiekunów prawnych, kadry pedagogicznej oraz Dyrekcji szkoły.
Wyniki przeprowadzonej ewaluacji zostaną opracowane w pisemnym raporcie przedłożonym do wiadomości Dyrekcji Szkoły, Rady pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego.
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