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I Podstawa prawna:


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78,
poz. 483 ze zm.).



Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).



Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r.
poz. 1189).



Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).



Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).



Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 783).



Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2018/2019.



Statut Szkoły Podstawowej w Charzykowach.
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II Wstęp
Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej,
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane
i

uzupełniane

przez

działania

z

zakresu

profilaktyki

dzieci

i

młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie
i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.
Profilaktyka winna 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.
Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
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III. Misja Szkoły Podstawowej w Charzykowach
Nasza szkoła to placówka, którym nadrzędnym celem jest indywidualny rozwój
młodego człowieka, jego twórcza edukacja i kreatywność w bezpiecznym i przyjaznym
środowisku. W naszej szkole panuje atmosfera wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Mamy
ambicje, by uczeń osiągnął tu sukcesy na miarę swoich możliwości oraz poszerzał swoje
horyzonty.
Zadaniem naszej szkoły jest:
- stwarzanie optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój uczniów
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
- inspirowanie i rozwijanie uzdolnień i pasji,
- promowanie postaw proekologicznych,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wyposażanie uczniów w umiejętność posługiwania się technologią informacyjną,
- rozwijanie umiejętności językowych,
- kształtowanie postaw obywatelskich,
- wykorzystywanie nowoczesnych metod rozwijających kreatywność i samodzielność
uczniów,
- dbałość o właściwy klimat sprzyjający efektywnej pracy,
- dbałość o bazę szkoły,
- wprowadzanie prawidłowych relacji integrujących nauczycieli, uczniów i rodziców,
- stwarzanie warunków sprzyjających bezpieczeństwu uczniów.
Myśl przewodnia Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zawiera się
we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli. Wychowanie w oparciu o ten
program zakłada, że zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest pokazanie istnienia dobra i zła
oraz stworzenie młodzieży pola wyboru wartości humanistycznych. Przyjęliśmy pogląd, iż na
wychowanie ma wpływ każdy i w każdym momencie. Najważniejsze jest jednak dla nas
poszanowanie tych ideałów i pozytywnych wartości, które uczeń wynosi z domu rodzinnego.
Nasz program wychowawczy zakłada, że od siebie będziemy wymagać dużo. Każdy
bowiem nauczyciel jest wychowawcą i każdy wpływa na zachowanie, sposób myślenia
i obyczaje uczniów, którzy są głównym podmiotem edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że nie
ma wychowania bez wymagań. One otwierają nowe perspektywy, uczą jak sprostać
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wyzwaniom, jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać małe i wielkie cele. Pragniemy
to uświadomić naszym uczniom, by podążali dalej w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna.
Realizując ten program, będziemy się starać, by nasz wpływ był podporządkowany celowi
ogólnemu wychowania, tj. wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia.
Najważniejszym założeniem naszego programu wychowawczego jest, by uczeń był twórczym
podmiotem, jako człowiek myślący samodzielnie, twórczo, krytycznie i odpowiedzialnie.
Zaowocuje to w jego życiu indywidualnym i społecznym, niezależnie od dalszego profilu
kształcenia. Program wychowawczy wskazuje, jak przebiegać ma proces dojrzewania ucznia,
w najbardziej newralgicznym dla niego momencie życia – młodzieńczej fascynacji światem
różnych wartości. Związany jest tematycznie z realizacją podstaw programowych danego
przedmiotu nauczania. Pozwala to na zaangażowanie wszystkich nauczycieli w szkole
w proces wychowania młodzieży. Daje uczniom poczucie jedności w urzeczywistnianiu
i realizowaniu zbiorowego zamierzenia. Nauczyciele stają się „liderami” dla młodzieży, ale
wspomagani są w pracy dydaktycznej przez rodziców.
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IV Cele ogólne programu
1. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i zdrowotnego uczniów.
2. Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej
i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie
i świecie.
3. Kształtowanie kompetencji umożliwiających uczniom aktywne funkcjonowanie
w środowisku kulturalno-przyrodniczym.
4. Wspólne działanie rodziców, uczniów, nauczycieli.
5. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania.
6. Twórcze samodoskonalenie młodzieży.
7. Umiejętność odróżniania dobra od zła.
8. Kultywowanie ideałów i tradycji domu rodzinnego.
9. Budowanie właściwej hierarchii wartości.
10. Identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc w rozwiązywaniu
problemów.
11. Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować
swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić
swojego zdania a jednocześnie słuchać innych.
Jeżeli to osiągniemy, wypuścimy z naszej szkoły młodzież w pełni przygotowaną do
samodzielnego, dorosłego życia. Będziemy mogli powiedzieć, że dobrze spełniliśmy
postawione przed nami CELE.

Strona | 7

V. Sylwetka absolwenta:
Dążeniem Szkoły Podstawowej w Charzykowach 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:


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,



jest kreatywny,



jest odważny,



jest 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,



inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych
i profilaktycznych szkoły).
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VI. Struktura oddziaływań wychowawczych
1. Dyrektor szkoły:
 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy
poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji
uczniów,
 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym,
oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad
oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Rada pedagogiczna:
 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie
działań profilaktycznych,
 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
w porozumieniu z Radą rodziców ,
 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
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3. Nauczyciele:
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie dla ucznia,
 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
w nauce na swoich zajęciach,
 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

4. Wychowawcy klas:


diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,



rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,



na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy
wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę
funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do
dalszej pracy,
 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez
przewodniczącego zespołu,
 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami,
 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,
pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych
potrzebach,
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 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym
zachowaniom podopiecznych,
 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na
rzecz dzieci i młodzieży,
 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych
5. Zespół wychowawców:
 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami
działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania
nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 ustala

potrzeby

w

zakresie

doskonalenia

umiejętności

wychowawczych

nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
i profilaktycznej szkoły,
 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

6. Pedagog szkolny:
 diagnozuje środowisko wychowawcze,
 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 współpracuje

z

rodzicami

uczniów

potrzebującymi

szczególnej

troski

wychowawczej lub stałej opieki,
 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy
szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
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7. Rodzice:
 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
8. Samorząd uczniowski:


jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

VII. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
- Sprzątanie Świata
- Wybory do Samorządu Uczniowskiego
- Dzień chłopaka
- Obchody 100 -lecia odzyskania niepodległości
- Projekty czytelnicze realizowane w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa
- Ślubowanie klas pierwszych
- Światowy Tydzień Zwierząt
- Dzień Edukacji Narodowej
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- Światowy Dzień Żywności
- Dzień Papieski
- Święto Pluszowego Misia
- Pasowanie na czytelnika
- Andrzejki szkolne
- Mikołajki szkolne
- Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
- Szkolne spotkanie opłatkowe
- Jasełka
- Bal karnawałowy
- Dzień Babci i Dziadka
- Obchody Dnia Flagi
- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
- Dzień Ziemi
- Obchody Dnia Książki i Bibliotek
- Dzień Matki
- Walentynki
- Drzwi Otwarte
- Pierwszy dzień wiosny
- Mini Talent Show
- Dzień Dziecka i Dzień Sportu
- Wycieczki klasowe
- Zakończenie roku szkolnego

VIII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym
2018/2019
OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
2. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 98% uczniów systematycznie
realizuje obowiązek szkolny.
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5. Rozwijanie

kompetencji

cyfrowych

uczniów,

bezpieczne

i

odpowiedzialne

korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:
1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach”0”,
I, IV i w miarę potrzeb.
2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie pomocy charytatywnej
OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO
1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć
sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
3. Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.
OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO
1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
2. Przeprowadzenie zajęć

psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności

samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.
4. Uczniowie potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji
i pokonywania potencjalnych trudności.
OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO
1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych
w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.
3. Utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami.
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami
wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.
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INTELEKTUALNA

SFERA

IX. Harmonogram działań:

Zadania

Forma realizacji

Osoby

Termin

odpowiedzialne

Rozpoznanie

Przeprowadzanie

Nauczyciele,

i rozwijanie

w klasach diagnoz

wychowawcy

możliwości, uzdolnień

i ankiet wstępnych,

i zainteresowań

obserwacje podczas

uczniów

bieżącej pracy

Rozwijanie

Przygotowanie

zainteresowań

propozycji zajęć

z harmonogramem

i zdolności uczniów

w zespołach

zajęć

przedmiotowych,

prowadzonych

prowadzenie zajęć

przez konkretne

pozalekcyjnych, kół

osoby

zainteresowań,

Zgodnie

warsztatów,

z kalendarzem

konkursów, wyjścia

szkolnych

do muzeum, teatru,

uroczystości

na wystawy, udział

określających

w życiu kulturalnym,

terminy

przygotowanie

konkretnych

programów

przedsięwzięć

artystycznych na

i osoby

uroczystości

odpowiedzialne za

szkolne,

ich przygotowanie

Nauczyciele

IX

Cały rok - zgodnie

prezentowanie
talentów na forum
szkoły,

Szkolenie rady

Dyrektor

pedagogicznej
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z zakresu
kształtowania
kreatywności
uczniów.
Przeprowadzenie

Dyrektor

Zgodnie

przez nauczycieli

z terminami

zajęć lekcyjnych

obserwacji lekcji

z wykorzystaniem

ustalonym w planie

aktywizujących

nadzoru

metod pracy

pedagogicznego
2018/2019

Rozwijanie

zajęcia

Wychowawcy,

Do V 2019 zgodnie

umiejętności

z preorientacji

pedagog

z harmonogramem

rozpoznawania

zawodowej

szkolny,

zajęć

Iwona

w poszczególnych

Piekarska,

klasach)

własnych uzdolnień

nauczyciele
Kształtowanie postawy

szkolne wystawy

Wychowawcy,

twórczej,

twórczości

nauczyciele

samodzielności

i kreatywności

i innowacyjności

artystycznej

Cały rok

działań uczniów
Kształcenie

zajęcia w klasach

Wychowawcy

debata na temat

Pedagog

Cały rok

samodzielnego
formułowania
i wyrażania sądów

wartości i zasad
wolontariatu
Podnoszenie efektów

lekcje wychowawcze

Zespoły

Cały rok,

kształcenia poprzez

poświęcone tej

wychowawcze

Nagradzanie

uświadamianie wagi

tematyce, szkolne

edukacji i wyników

konkursy

uczniów – VI 2019
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egzaminów

nagradzanie uczniów

zewnętrznych

z najwyższą średnią
i najlepszą
frekwencją

Uczenie planowania

lekcje wychowawcze Pedagog

Cały rok zgodnie

i dobrej organizacji

poświęcone tej

z harmonogramem

własnej pracy

tematyce, praktyczne wychowawcy

szkolny,

zajęć

sposoby zarządzania
czasem na
warsztatach
prowadzonych przez
pedagoga szkolnego
Kształtowanie szacunku działalność

Opiekun

do ludzi, wrażliwości

charytatywna,

samorządu

na potrzeby drugiego

wolontariat szkolny

szkolnego,

człowieka, prawidłowe

Cały rok

pedagog

rozumienie wolności
jednostki oparte na
poszanowaniu osoby

MORALNA

ludzkiej
Rozwój poszanowania

świętowanie rocznic

Nauczyciele

zgodnie

dziedzictwa

i wydarzeń

wskazani jako

z kalendarzem

narodowego

patriotycznych,

odpowiedzialni

uroczystości

i kształtowanie

lekcje wychowawcze za poszczególne

i personalną

świadomości

na temat patriotyzmu działania

odpowiedzialnością

narodowej.

za konkretne

Wskazywanie

działanie

autorytetów i wzorców
moralnych
Poznanie kultury

wycieczki,

Nauczyciel

rodzimej,

tematyczne lekcje

j. kaszubskiego

zaznajamianie z kulturą

wychowawcze

Cały rok

regionu
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Poznanie dorobku

lekcje wychowawcze Nauczyciele,

kulturalnego Europy,

poświęcone tej

świata, wykształcenie

tematyce,

postawy tolerancji

wycieczki

Cały rok

wychowawcy

i szacunku dla innych
narodów, kultur, religii
Uczenie właściwego

warsztaty

Pedagog

pojęcia tolerancji,

organizowane przez

szkolny,

odwagi w reagowaniu

pedagoga szkolnego,

wychowawcy

na niesprawiedliwość,

lekcje wychowawcze klas

krzywdę drugiego

poświęcone tej

człowieka, agresję

tematyce,

Cały rok

przedstawienia
profilaktyczne
Promowanie zdrowego

Zajęcia o zdrowym

Pielęgniarka,

stylu życia

stylu odżywiania się

nauczyciele WF,

Cały rok

oraz znaczeniu ruchu nauczyciele
w życiu człowieka

biologii

prowadzone przez

i wychowania

wychowawców na

fizycznego,

podstawie

wychowawcy

opracowanego

klas, pedagog

scenariusza.
Kształtowanie

Omówienie statutu

przekonania

szkoły

Wychowawcy

Cały rok

Pedagog

Według potrzeb

SPOŁECZNA

o społecznym wymiarze i regulaminów
istnienia osoby

szkolnych,

ludzkiej, a także

lekcje wychowawcze

o społecznym aspekcie

poświęcone tej

bycia uczniem szkoły

tematyce.

Uczenie działania

Zajęcia z zakresu

zespołowego, tworzenia komunikacji
klimatu dialogu

szkolny

społecznej, pracy
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i efektywnej

w zespole,

współpracy,

funkcjonowania

umiejętności słuchania

wśród innych,

innych i rozumienia ich

analizy sytuacji

poglądów.

problemowych

Uczenie zasad

i możliwości ich

samorządności

konstruktywnego

i demokracji

rozwiązywania.
Zajęcia mediacji dla
uczniów chętnych,
prowadzony przez
pedagoga szkolnego.
Wybory do

Opiekun

samorządu

samorządu

Wrzesień 2018

uczniowskiego/
wybory samorządów
klasowych, bieżąca
kontrola ich
działalności, wybory
opiekuna samorządu
uczniowskiego.
Kształtowanie postawy

Udział w akcji

Wychowawcy,

szacunku wobec

sprzątanie świata.

nauczyciele,

środowiska naturalnego

Udział w akcjach

pedagog szkolny

Wrzesień 2018

charytatywnych na
rzecz zwierząt,
wycieczki
krajoznawcze.
Kształtowanie

Warsztaty dla klas

pedagog

aktywnej postawy

III gimnazjum oraz

szkolny,

wobec przyszłej pracy

klas siódmych

nauczyciel

zawodowej oraz

i ósmych

doradztwa

Cały rok
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wymagań rynku pracy.

prowadzone przez

zawodowego

Współpraca z SZOK

pedagoga szkolnego,

Piekarska I.

KREATOR, Poradnią

nauczyciela

Lis A.

Psychologiczno –

doradztwa

Pedagogiczną oraz

zawodowego.

Targi Pracy

Poznawanie siebie,
autoprezentacja,
świat zawodów
i rynku pracy.
Planowanie
własnego rozwoju
i podejmowanie
decyzji edukacyjnozawodowych.
Nauka poszukiwania
pracy, analizy ofert,
nauka wypełniania
dokumentów
związanych
z podjęciem pracy
zawodowej,
przygotowanie do
rozmowy
kwalifikacyjnej
przed podjęciem
pracy

Systematyczne

analiza frekwencji

monitorowanie

uczniów,

frekwencji uczniów na

systematyczne

zajęciach lekcyjnych.

informowanie

Zwiększenie

rodziców o absencji

współpracy z rodzicami

uczniów,

w zakresie kontroli

wywiadówki, dni

wychowawcy

Cały rok
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obowiązku szkolnego

otwarte,
indywidualne
spotkania
z rodzicami

Nauka nabywania

warsztaty dla

Pedagog

świadomości własnych

uczniów prowadzone szkolny

słabych i mocnych

przez doradców

stron, kształtowanie

zawodowych

Cały rok

EMOCJONALNA

samoakceptacji,
budowanie poczucia

lekcje wychowawcze Wychowawcy

własnej wartości

poświęcone tej
tematyce –
wskazanie
konkretnych zajęć

Kształcenie

zajęcia integracyjne

Pedagog

umiejętności

w klasach „0”, I, IV

szkolny

rozwiązywania

oraz w miarę potrzeb

Cały rok

problemów bez użycia
siły

lekcje wychowawcze Wychowawcy
o agresji i jej

BEZPIECZESTWO

unikaniu
Kształtowanie

Zajęcia z zakresu

Wychowawcy,

październik

właściwego zachowania udzielania pierwszej

nauczyciele

(wskazanie

się w sytuacjach

wych. fiz.

konkretnych

pomocy

zagrożenia życia

terminów zajęć

i zdrowia i w sytuacjach

ustalonych z

nadzwyczajnych

realizatorami)
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Wyposażenie uczniów

zajęcia edukacyjne

Nauczyciel

zgodnie z realizacją

w wiedzę w zakresie

z przedmiotu

przyrody

programu

właściwego reagowania

przyroda

i biologii,

nauczania przyrody

na niebezpieczeństwa

zajęcia

wychowawcy,

po zrealizowaniu

zagrażające życiu

z wychowawcą

nauczyciele

treści

wych. fiz.

edukacyjnych

i zdrowiu

pedagog szkolny w klasie,
w porozumieniu
z nauczycielem
przedmiotu
Kształtowanie

zajęcia

praktycznych

z wychowawcą

umiejętności w zakresie

według scenariusza

rozwiązywania

opracowanego przez

problemów

zespół

i podejmowania decyzji

wychowawców

Wychowawcy

luty

Wychowawcy

Cały rok

i pedagoga
Kształtowanie

Zajęcia pt. “Moje

konstruktywnego

mocne i słabe

obrazu własnej osoby

strony”

Rozwijanie wiedzy na

Spotkanie

Przedstawiciel

temat

z rodzicami

policji,

odpowiedzialności

i nauczycielami,

Wychowawcy,

prawnej nieletnich

zajęcia

Padagog

z wychowawcą
zajęcia dla uczniów
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Rozwijanie

Zajęcia

Przedstawiciel

kompetencji cyfrowych

z informatyki,

policji

uczniów i nauczycieli.

zajęcia

Nauczyciel

Bezpieczne

z wychowawcą,

przedmiotu,

i odpowiedzialne

praca własna

wychowawcy

korzystanie z zasobów

uczniów.

dostępnych w sieci

Konkurs plastyczny
” Bezpieczne
korzystanie
z Internetu”
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Zasady ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu
wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2) analizę dokumentacji,
3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) rozmowy z rodzicami,
5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
6) analizę przypadków.
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół
ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora.
Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie
wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada
pedagogiczna i rada rodziców.

Program

wychowawczo-profilaktyczny

został

uchwalony

przez

Radę

w porozumieniu z Radą pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Charzykowach

rodziców
w dniu

…………………………………..……
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