


Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zębie

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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

● 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).

● Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021

● Statut Szkoły Podstawowej i. Heleny Marusarzówny w Zębie

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26, ust.2.
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● 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. poz. 1249.(z późn. zm.)

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły

policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół

i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649)-§ 4.

● Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

Covid- 19

● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

● „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń

uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej

pandemią COVID-19.

● Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych

planów nauczania dla publicznych szkół.
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Ponadto wykorzystano:

● Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla
wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród
uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021)

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zębie został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty

uchwałą

Rady Rodziców  w  dniu 14.09.2021 r.

                     Dyrektor Szkoły         
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Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny został stworzony zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie:

● wytycznych polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do

życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego

i dbałości o zdrowie.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy,

edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich

uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie
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bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w

tym uczeniu się dorosłych.

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

● wniosków z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych

2. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność

3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych wraz z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów Internetu .

4. Kształtowanie postaw patriotycznych i wychowanie do wartości

5. Szanowanie tradycji kulturowych i regionalnych

6. Efektywna organizacja pracy świetlicy.

7. Wdrażanie projektów edukacyjnych, innowacji pedagogicznych wymagających od uczniów i nauczycieli  umiejętności pracy

grupowej, używania metod aktywizujących, planowania, wyciągania samodzielnych wniosków oraz opisywania projektu.

8. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania również w prowadzeniu edukacji zdalnej

w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju i promocji szkoły

10. Efektywnej pomocy i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami
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Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak
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Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w

wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju,

kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać

zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych

sytuacjach.

Program powstał w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego, obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami

i Samorządem Uczniowskim.

Zgodnie ze wskazaniami, działalność wychowawczo - profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju na różnych płaszczyznach:

● fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie

zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

● psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających

wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie

właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
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● społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, pomaganiu innym (wolontariat),

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról

społecznych;

● aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, szacunku do innych, znajomości

postaci patrona szkoły, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci

przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć

warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach

uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misja szkoły:

Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie jego rozwoju, przekazywanie wiedzy,

kształcenie umiejętności, rozwijanie talentów i pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, przygotowanie

do odbioru zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze duchowej i społecznej w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Wizja szkoły:
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Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, dąży do zgodnego współdziałania w realizacji celów

dydaktyczno-wychowawczych opartych na podstawowych wartościach, takich jak: miłość, mądrość, uczciwość, wolność, tolerancja,

dobro, piękno. Jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym i w swych działaniach wspierającym rozwój każdego ucznia.

ANALIZA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Mocne strony:

- zaradność

- poczucie umiłowania ziemi

- religijność

- kultywowanie tradycji

- uzdolnienie

- silny charakter

- otwartość na zmiany

Słabe strony:

- słaba motywacja do osiągania sukcesów

- wulgaryzacja języka

- łatwy dostęp do alkoholu, papierosów

- łatwy dostęp do nieodpowiednich treści zawartych w Internecie
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- brak jednomyślności w wychowaniu

- brak konsekwencji

Zagrożenia:

- długotrwała izolacja społeczna

- cyberprzemoc

- uzależnienia (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze)

- formy przemocy fizycznej i psychicznej

- subkultury młodzieżowe

- brak szacunku dla ludzi starszych

Wśród licznych czynników ryzyka i czynników chroniących za najważniejsze uważa się:

- związane z sytuacją rodzinną

Czynniki ryzyka Czynniki chroniące

- niepełna struktura rodziny
- słabe więzi emocjonalne
- relacje w rodzinie (kłótnie, ciche dni)
- brak wsparcia ze strony rodziców, bliskich
- brak czasu dla dziecka, bezradność
- brak spójności postaw wychowawczych rodziców,
- uzależnienie rodziców lub innych członków rodziny

- pełna struktura rodziny
- bliskość emocjonalna (gesty, słowa)
- komunikacja oparta na szacunku,  -zrozumieniu, przyjaźni
- oczekiwania dostosowana  do zasobów dziecka, znajomość
własnego dziecka
- wsparcie bliskich
- wspólnie spędzony czas, umiejętność jego wykorzystania
- dojrzałe postawy wychowawcze,
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- związane z grupą rówieśniczą
Czynniki ryzyka Czynniki chroniące

- używanie substancji psychoaktywnych przez rówieśników,
- podatność na presję ze strony rówieśników
- brak motywacji u rówieśników
- potrzeba akceptacji przez rówieśników

krótki czas spędzony z kolegami po szkole,
- nadzór rodziców,
- pozytywna postawa wobec siebie i rodziny
- bliskość z rodzicami,
- poczucie własnej wartości
- poczucie wsparcia i nadzoru rodziców

- czynniki indywidualne
Czynniki ryzyka Czynniki chroniące

- nieprawidłowy obraz siebie (zawyżony, zaniżony)
- obniżony poziom empatii,
- trudności w regulacji emocji – wybuchy złości, gniewu,
- podwyższone poczucie smutku, lęku, depresyjność,
- bezradność bezsilność,
- niskie oczekiwania związane z przyszłością.
- brak zaangażowania religijnego

adekwatne do zasobów poczucie własnej wartości, empatyczna
troska, umiejętność regulowania emocjonalnego, adekwatne
reagowanie na bodźce, brak objawów wewnętrznego niepokoju,
niska depresyjność, umiejętność radzenia sobie, korzystania z
doświadczenia, dążenie do rozwoju, zaangażowanie religijne

-związane z sytuacją szkolną
Czynniki ryzyka Czynniki chroniące

- niskie aspiracje edukacyjne, negatywna postawa wobec szkoły
jako instytucji, brak szacunku dla nauczyciela, niskie oceny szkolne,
brak świadomości rozwoju poprzez edukację, wagarowanie,
opuszczanie lekcji, agresywne zachowania na terenie szkoły,
powtarzanie klasy

wysoka średnia wyników, osiągnięcia szkolne, pozytywna
postawa wobec szkoły, współpraca z nauczycielami, dojrzałość
w realizowaniu zadań, motywacja do osiągnięć, poczucie sensu
zajęć szkolnych, zainteresowanie własną przyszłością
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CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

Cel główny:

Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze: fizycznym, psychicznym (emocjonalnym,

intelektualnym), duchowym, aksjologicznym i społecznym

Cele szczegółowe:

1.Kształtowanie u wychowanków systemu wartości etyczno-moralnych.

2. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego rozwoju.

3.Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia.

4.Zapobieganie zachowaniom ryzykownym poprzez promowanie zdrowego trybu życia i wspieranie wszechstronnego rozwoju

ucznia.

5.Przeciwdziałanie uzależnieniom

6. Wspieranie ucznia podczas pojawiania się sytuacji trudnych

7. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.

8. Kształtowanie postaw patriotycznych.

9. Kultywowanie tradycji szkoły i regionu.

10. Systematyczna i konsekwentna współpraca z rodzicami.

11.Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach

edukacyjnych i młodzieży uzdolnionej.
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DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

Zespół Szkolno - Przedszkolny składa się z oddziałów szkolnych i przedszkolnych. Pomimo dużej liczebności dzieci w placówce nie

są anonimowe. Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole uwzględniająca czynniki ryzyka oraz

czynniki chroniące, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:

● ankiety dla uczniów dotyczące bezpieczeństwa, profilaktyki  w szkole,

● ankiety skierowanej do wychowawców

● wywiadu z nauczycielami, rodzicami i uczniami

● spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

● analizy dokumentacji szkolnej,

● obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

● sprawozdań opracowanych przez wychowawcę,

● dokumentacji pedagoga,

● obserwacji zachowania uczniów: w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, zawodów sportowych, apeli, wycieczek itp.,
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ANALIZA DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH

WNIOSKI z diagnozy wychowawczej :

● Szkoła w ocenie rodziców, uczniów, nauczycieli jest bezpieczna i przyjazna.

● Uczniowie wymagają zwiększenia oddziaływań wychowawczych w aspekcie kultury języka.

● Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i rodzicami.

● Szkoła należycie realizuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

● Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju i regionie  należy zwiększyć oddziaływanie psychologiczne

w sytuacjach trudnych, emocjonalnych itp.

● Szkoła posiada wypracowane procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń

● Szkoła należycie realizuje wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

● Należy wspierać uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

● Należy kontynuować promowanie zdrowego trybu życia.

● Szkoła realizuje projekty profilaktyczne,  szkolne, ogólnopolskie

● W większym stopniu należy przedstawiać uczniom zagadnienia związane  z cyberprzemocą,
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Wnioski z przeprowadzonych diagnoz pozwoliły ustalić listę zagrożeń występujących w szkole i w środowisku

● stosowanie przemocy słownej (szczególnie) i fizycznej,

● problemy z motywacją do nauki

● sporadyczny kontakt z używkami (e-papierosami, alkoholem),

Pomimo opisanych zagrożeń, zdecydowana większość uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, a także dobrze ocenia

atmosferę panującą w szkole i klasie. Sytuacje zagrażające czy trudne uczniowie zgłaszają najczęściej rodzicom, ale informują o nich

także wychowawcę czy pedagoga szkolnego. Obserwuje się także obecność takich czynników chroniących, jak przynależność do

pozytywnej grupy, przynależność  do regionu, poszanowanie prawa, norm i wartości społecznych,  silną więź emocjonalną z rodziną

i tradycją pozytywne relacje z rówieśnikami, pozytywne konstruktywne podejście do życia oraz pozytywna podmiotowa relacja z

nauczycielami. Dodatkowo, zarówno nauczycielom, jak i rodzicom oraz uczniom zależy na dobrych relacjach opartych na wzajemnym

szacunku i zrozumieniu. Przeświadczenie, że szkoła jest przyjaznym miejscem, w którym doświadcza się sukcesów buduje zaufanie do

otoczenia, poczucie przynależności i więź ze szkołą.
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Praca profilaktyczna zmierza do systemowego minimalizowania czynników ryzyka takich jak stresujące wydarzenia, niska

samoocena, niekorzystny styl wychowawczy, niska motywacja , niska sprawność intelektualna, ubogie relacje z rówieśnikami, agresja

werbalna, fizyczna  i wzmacnianie czynników chroniących.

Kryteria efektywności

● zmniejszenie liczby zachowań agresywnych, szczególnie agresji werbalnej,

● nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów,

● podniesienie świadomości nt. zagrożeń płynących z uzależnień,

● podniesienie świadomości norm społecznych i ich respektowania,

● zwiększenie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego zwłaszcza w sytuacji pandemii dla uczniów i rodziców

● wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych,

● wzrost poczucia własnej wartości wśród uczniów, umiejętność dokonania adekwatnej samooceny,

● podniesienie poziomu świadomości występujących zagrożeń i sposobów zapobiegania im,

● uzyskanie wyższej świadomości nawyków żywieniowych,

● wypracowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,

● podniesienie poziomu świadomego, umiejętnego i bezpiecznego korzystania z Internetu zwłaszcza w okresie zdalnego

nauczania,

● wyrobienie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia, trudnej i traumatycznej.

● Wypracowanie umiejętności mediacyjnych u uczniów jako metody rozwiązywania konfliktów
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ZAKRES 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.
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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.

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,
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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,

● 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
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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/logopeda:

● 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 uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

8. Samorząd uczniowski:

● inspiruje i organizuje życia kulturalne uczniów szkoły, działalność oświatową, sportową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi

potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

● 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,

● podejmuje działania z zakresu wolontariatu
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VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Sfera
intelektualna

Zadania Forma realizacji Osoby
odpowiedzial
ne

termin

Rozpoznanie i rozwijanie
możliwości, uzdolnień i
zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach
diagnoz i ankiet, obserwacje
podczas bieżącej pracy

Nauczyciele
wychowawcy Wrzesień-październik

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w
zespołach przedmiotowych,
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
kół zainteresowań, warsztatów,
konkursów, wyjścia do muzeum,
teatru, na wystawy, wycieczki, itp..

Przygotowanie programów
artystycznych na uroczystości
szkolne, prezentowanie talentów na
forum szkoły

Nauczyciele
wychowawcy

Zgodnie z planem
lekcji przez cały rok
szkolny

Zgodnie z
kalendarzem
szkolnych uroczystości
określających terminy
konkretnych
przedsięwzięć i osoby
odpowiedzialne za ich
przygotowanie

Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania własnych uzdolnień Zajęcia z orientacji zawodowej

wychowawcy,
pedagog
szkolny,

Zgodnie z
harmonogramem zajęć
w poszczególnych
klasach
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zajęcia z
Doradztwa
Zawodowego

Podnoszenie efektów kształcenia
poprzez uświadamianie wagi edukacji
i wyników egzaminów zewnętrznych

Lekcje wychowawcze poświęcone
tej tematyce, szkolne konkursy Wychowawcy

nauczyciele

zajęcia zgodnie z
harmonogramem
opracowanym w
zespołach
wychowawczych dla
poszczególnych klas

Uczenie planowania i dobrej
organizacji własnej pracy

Lekcje wychowawcze poświęcone
tej tematyce, praktyczne sposoby
zarządzania czasem na warsztatach
prowadzonych przez pedagoga
szkolnego.

Wychowawcy
Pedagog zgodnie z

harmonogramem zajęć

Sfera
moralna

Kształtowanie szacunku do ludzi,
wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka, prawidłowe rozumienie
wolności jednostki oparte na
poszanowaniu osoby ludzkiej

Działalność charytatywna,

wolontariat szkolny

Opracowanie Program Szkolnego
Koła Wolontariatu

Opiekun SU
Opiekun
Szkolnego
Koła
Wolontariatu

Zgodnie z
harmonogramem
działań

Rozwój poszanowania dziedzictwa
narodowego i kształtowanie
świadomości narodowej.

Świętowanie rocznic i wydarzeń
patriotycznych, lekcje

nauczyciele
wskazani jako
odpowiedzial

zgodnie z kalendarzem
uroczystości i
personalną
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Wskazywanie autorytetów i wzorców
moralnych

wychowawcze na temat
patriotyzmu

ni za
poszczególne
działania

odpowiedzialnością za
konkretne działanie…

Poznanie kultury rodzimej,
zaznajamianie z kulturą regionu Wycieczki tematyczne,

lekcje wychowawcze
Nauczyciele
wychowawcy

terminy konkretnych
wycieczek
planowanych przez
wychowawców i
nauczycieli

Poznanie dorobku kulturalnego
Europy, świata, wykształcenie
postawy tolerancji i szacunku dla
innych narodów, kultur, religii

Lekcje wychowawcze poświęcone
tej tematyce, wycieczki Nauczyciele

wychowawcy
zgodnie z
harmonogramem zajęć

Uczenie właściwego pojęcia
tolerancji, odwagi w reagowaniu na
niesprawiedliwość, krzywdę drugiego
człowieka, agresję

Warsztaty organizowane przez
pedagoga szkolnego
Lekcje wychowawcze poświęcone
tej tematyce

Pedagog
wychowawcy

Zgodnie z
harmonogramem zajęć

Promowanie zdrowego stylu życia
Zajęcia o zdrowym stylu
odżywiania się oraz znaczeniu
ruchu w życiu człowieka
prowadzone przez wychowawców

Wychowawcy
Nauczyciele
w-f, biologii

Zgodnie z
harmonogramem zajęć

Sfera
społeczna

Kształtowanie przekonania o
społecznym wymiarze istnienia osoby

Omówienie statutu szkoły i
regulaminów szkolnych. wychowawcy

Wrzesień
Zgodnie z planem zaj.
wychowawczych
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ludzkiej, a także o społecznym
aspekcie bycia uczniem szkoły

Lekcje wychowawcze poświęcone
tej tematyce

Uczenie działania zespołowego,
tworzenia klimatu dialogu i
efektywnej współpracy, umiejętności
słuchania innych i rozumienia ich
poglądów

Warsztaty z zakresu komunikacji
społecznej, pracy w zespole,
funkcjonowania wśród innych,
analizy sytuacji problemowych i
możliwości ich konstruktywnego
rozwiązywania

Pedagog,
wychowawcy

Zgodnie z planem zaj.
wychowawczych

Uczenie zasad samorządności i
demokracji

Wybory do samorządu
uczniowskiego/wybory
samorządów klasowych, bieżąca
kontrola ich działalności, wybory
opiekuna samorządu
uczniowskiego

wychowawcy
Wrzesień
Cały rok szkolny
czerwiec

Doskonalenie kultury bycia Zajęcia w tematyce dobrych
manier

Wychowawcy
pedagog

Zgodnie z planem zaj.
wychowawczych

Kształtowanie postawy szacunku
wobec

środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata.

Udział w akcjach charytatywnych
na rzecz zwierząt, wycieczki
krajoznawcze

Wychowawcy

Opiekun SU,
opiekun
Wolontariatu

Zgodnie z
harmonogramem zajęć
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Wychowawcy

Systematyczne monitorowanie
frekwencji uczniów na zajęciach
lekcyjnych, zaj. dodatkowych
Zwiększenie współpracy z rodzicami
w zakresie kontroli obowiązku
szkolnego

Analiza frekwencji uczniów

Systematyczne Informowanie
rodziców o absencji uczniów,
wywiadówki, dni otwarte,
indywidualne spotkania z
rodzicami

wychowawcy Cały rok szkolny

Sfera
emocjonalna

Nauka nabywania świadomości
własnych słabych i mocnych stron,
kształtowanie samoakceptacji,
budowanie poczucia własnej wartości

Lekcje wychowawcze poświęcone
tej tematyce

Pedagog
wychowawcy

Zgodnie z
harmonogramem zajęć

Kształcenie umiejętności
rozpoznawania własnych emocji

Warsztaty dla uczniów prowadzone
przez specjalistów z PPP

Lekcje wychowawcze poświęcone
tej tematyce

Pedagog
wychowawcy

Zgodnie z
harmonogramem zajęć

Kształcenie umiejętności
rozwiązywania problemów bez
użycia siły

Zajęcia integracyjne w klasach
Lekcje wychowawcze wychowawcy Zgodnie z

harmonogramem zajęć
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Ochrona
Zdrowia
Psychicznego

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat
wpływu sytuacji kryzysowej na
funkcjonowanie w szkole oraz
możliwości uzyskania pomocy w
szkole i poza szkołą

Lekcje wychowawcze z udziałem
pedagoga lub zaproszonego
specjalisty wychowawcy

Zgodnie z
harmonogramem zajęć

Wspieranie uczniów, u których
rozpoznano objawy depresji lub
obniżenia kondycji psychicznej

Indywidualne rozmowy
wspierające z każdym uczniem,
jego rodzicami.

Ustalenie zakresu dalszych działań.

Dalsze postępowanie wg ustaleń

Wychowawcy
pedagog Zgodnie z potrzebami

Odbudowanie i umacnianie u
uczniów prawidłowych relacji w
grupie klasowej, poczucia wspólnoty
(reintegracja)

Lekcje wychowawcze – gry i
zabawy integracyjne, rozmowy,
warsztaty wychowawcy Zgodnie z

harmonogramem

Profilaktyka

Zapobieganie uzależnieniom

Działania integrujące zespoły
klasowe

Realizacja programów
profilaktycznych – realizowanych
w porozumieniu z Organem
Prowadzącym.

Pogadanki i zajęcia wychowawcze
w klasach na godzinach

Pedagog
szkolny
Wychowawcy

Zgodnie z
harmonogramem
ustalonym przez OP

W ciągu roku /
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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zębie

Programy profilaktyczne:

“Nie pal przy mnie proszę” dla klas
I-III

“Znajdź właściwe rozwiązanie”  dla
klas 6-8

“Trzymaj formę” dla klas 5-8

“Znamię! Znam je?”  klasa 8

“Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”

wychowawczych nt. szkodliwości
narkotyków, dopalaczy, środków
odurzających, środków
zastępczych, substancji
psychotropowych, nowych
substancji psychoaktywnych u
uczniów

Zajęcia w klasach wg scenariusza
oraz akcje informacyjne w szkole.

pedagog/
wychowawcy

wychowawcy
/ pedagog

W miarę zaistniałych
potrzeb

Zgodnie z
harmonogramem
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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zębie

ROZDZIAŁ III

EWALUACJA PROGRAMU

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,

Narzędzia ewaluacji:

● ankieta,

● obserwacja,

● wywiad

● sondaż

● analiza dokumentacji szkolnej
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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zębie

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 Szkoły Podstawowej im. Heleny Marusarzówny w Zębie został pozytywnie zaopiniowany

i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2021r.
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