Program wychowawczo profilaktyczny
Zespołu Szkół Publicznych
w Konarzynach

„Rośliny uszlachetnia się przez uprawę, ludzi przez wychowanie”
J.J. Rousseau

Opracowany przez rodziców
i nauczycieli ZSP w Konarzynach
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Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach jest jedyną placówką oświatową na terenie gminy. W skład
zespołu wchodzą: Przedszkole „Promyczek”, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z
oddziałami przedszkolnymi i klasami gimnazjalnymi.
Gmina Konarzyny to gmina wiejska o charakterze rolniczym, zagrożona wysoką stopą bezrobocia.
Wielu mieszkańców okresowo i na stałe pracuje zagranicą.
Większość uczniów dojeżdża do szkoły, gdyż gmina jest rozległa terytorialnie i ma małą gęstość
zaludnienia.
Koncepcja pracy naszego zespołu szkół obejmuje:
1. Indywidualizację procesu nauczania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym
wyrównawczych i dla uczniów zdolnych.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych.
3. Promowanie zdrowego stylu życia i skuteczne zapobieganie współczesnym zagrożeniom w tym
zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
4. Propagowanie idei wolontariatu.
5. Kształtowanie kompetencji międzykulturowych (różnice kulturowe i wyznaniowe, migracje).
6. Integrację dzieci i uczniów poprzez organizowanie wspólnych imprez, uroczystości i konkursów.
7. Integrację ze środowiskiem lokalnym.
8. Integrację społeczności szkolnej – włączanie rodziców w życie szkoły, klasy, oddziału.
Program wychowawczo - profilaktyczny został opracowany przez zespół rodziców i nauczycieli
w oparciu o:
podstawę prawną:












Konstytucja RP
Ustawa o systemie oświaty
Ustawa Prawo oświatowe
Ustawa Karta Nauczyciela
Podstawa programowa kształcenia ogólnego
Statut ZSP w Konarzynach
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

oraz opracowaną diagnozę, na podstawie której określono:
Czynniki ryzyka:
 używanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych;
 palenie papierosów w tym e-papierosów;
 przemoc, szczególnie słowna oraz cyberprzemoc;
 zbyt dużo czasu spędzanego przed komputerem;
 istnienie grupy rodziców, która przywiązuje zbyt małą wagę do tego, w jaki sposób ich dzieci
spędzają czas wolny;
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obniżenie u rodziców stopnia zainteresowania sprawami wychowawczymi ;
nasilający się problem z brakiem reakcji dzieci na upomnienia, uwagi nauczycieli już w
przedszkolu.

Czynniki chroniące:
 umiejętność rozwiązywania problemów;
 zainteresowanie nauką, zorganizowanymi zajęciami dodatkowymi;
 silna więź emocjonalna z rodzicami;
 szacunek do norm, zasad, wartości oraz ludzi;
 więź emocjonalna ze środowiskiem szkolnym, lokalnym, regionalnym.
Model absolwenta
W efekcie działań wychowawczych i profilaktycznych absolwent ma poczucie swoich korzeni –
rodzina, środowisko, szkoła. Zna symbole narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować.
Dostrzega wartość zdrowia i życia i przyjmuje je jako fundament wszystkich innych wartości. Próbuje
odkryć sens i cel własnego życia. Wzbogaca swoją osobowość szukając życiowej pasji. Zna swoje prawa
i obowiązki. Zna swoje mocne i słabe strony. Jest świadomy zagrożeń współczesnego świata, potrafi
przewidzieć ich skutki. Wie do kogo zwrócić się ze swoimi potrzebami i problemami.
Absolwent jest:
1. tolerancyjny:
 szanuje siebie, młodszych, rówieśników i dorosłych,
 jest świadomy swojej niepowtarzalności, dostrzega i akceptuje niepowtarzalność innych,
2. kulturalny:
 zna i stosuje zwroty grzecznościowe,
 postępuje według przyjętych zasad dobrego zachowania,
3. empatyczny:
 potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje międzyludzkie,
 posiada umiejętność dobrego komunikowania się, potrafi wyrażać swoje opinie i sądy nie
naruszając godności drugiej osoby,
 potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń i miłość,
4. asertywny:
 odróżnia dobro od zła i reaguje prawidłowo w sytuacjach konfliktowych,
 potrafi powiedzieć swoje zdanie nie naruszając praw innych, bez zachowań agresywnych,
5. bezinteresowny:
 potrafi pomóc nie oczekując niczego w zamian,


jest aktywny w działaniu na rzecz innych i środowiska,

6. koleżeński:
 ma poczucie przynależności do klasy,
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 współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy,
 życzliwie odnosi się do innych uczniów.
7. optymistyczny:
 stara się wokół dostrzegać dobro,
 pozytywnie patrzy na świat.

Cel ogólny programu wychowawczo - profilaktycznego ZSP w Konarzynach:
Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie jego umiejętności intelektualnych, osobowości
i nawyków społecznego współżycia oraz aktywnego uczestnictwa w promowaniu i ochronie zdrowia i
życia.

Cele szczegółowe:
Lp.

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

1.

Współpraca z rodzicami uczniów i

Poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli na

wychowanków w celu budowania postawy

temat prawidłowości rozwoju zaburzeń

prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
rozpoznawania wczesnych objawów używania
środków i substancji psychoaktywnych a także
suplementów diet i leków w celach innych niż
medyczne, zagrożeń wynikających ze
stosowania technologii informatycznej,
bezpieczeństwa w sieci oraz postępowania w
tego typu przypadkach.

Zadania:
1. Szkolenia, warsztaty dla rodziców i nauczycieli.
2. Wymiana doświadczeń podczas spotkań z rodzicami.
2.

Kształtowanie przyjaznego klimatu w

Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności

przedszkolu i szkole, budowanie

psychologicznych i społecznych dzieci i

prawidłowych relacji wśród wszystkich

uczniów.

członków społeczności szkolnej.
Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą
oraz społecznością lokalną. Propagowanie
właściwych wzorców i relacji w rodzinie.
Zadania:
1.Organizowanie:
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3.

a) spotkań i imprez integracyjnych na poziomie klasy - oddziału, etapu edukacyjnego, szkoły z
włączaniem rodziców.
b) Warsztatów dla dzieci i uczniów.
c) Zajęć dotyczących właściwych relacji w rodzinie na zajęciach WDŻ, zajęciach z
wychowawcą oraz na pozostałych przedmiotach i zajęciach świetlicowych.
d) Edukacyjne wyjazdy integracyjne (np. rajd rowerowy, wycieczka, biwak, teatr, kino).
e) Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wykonywanych przez rodziców.
2. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami w zakresie organizowania imprez i
uroczystości, poznawania zawodów itp.
Kształtowanie hierarchii systemu wartości,
Kształtowanie u uczniów umiejętności
w którym zdrowie i życie należą do

życiowych, w szczególności samokontroli,

najważniejszych wartości.

radzenia sobie ze stresem rozpoznawania i
wyrażania własnych emocji, podejmowania
decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających
prawidłowemu rozwojowi , zdrowemu i
bezpiecznemu życiu. Przygotowanie do
bezpiecznego poruszania się w przestrzeni
cyfrowej oraz zgodnego z zasadami higieny
korzystania z komputera.

Zadania:
1. Spotkania ze specjalistami na temat np.: higieny, zdrowego odżywiania, dojrzewania.
2. Tematyczne zajęcia wychowawcze prowadzone metodami aktywnymi w szczególności
nt. e-papierosy, higiena pracy z komputerem.
3. Warsztaty prowadzone przez n-li, pedagoga (zgodnie z potrzebą).
4. Warsztaty prowadzone przez specjalistów np. z PP-P na temat zgodny z potrzebami
klasy.
5. Warsztaty dla uczniów o tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz
konsekwencji prawnych z tego wynikających.
6. Warsztaty dla uczniów dotyczące szkodliwości picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
7. Pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przechodzenie przez jezdnię
itd.)
8. Spotkania z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym.
9. Konkursy plastyczne, gazetki informacyjne.
4.

Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
Zadania:
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1. Szkolenia nt. komunikacji ( rodzic – dziecko, nauczyciel – nastolatek, rodzic - nauczyciel) i
konsekwencji w wychowaniu.
2. Informacje dla rodziców
5.

Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność
organizacji pozaszkolnych.
Zadania:
1. Działalność szkolnego wolontariatu (między innymi akcje charytatywne, pomoc ludziom
starszym lub samotnym we współpracy z rodzicami, WOŚP, przygotowywanie
przedstawień okolicznościowych, praca w świetlicy, stołówce, bibliotece, pomoc w
przebiegu zawodów sportowych).

6.

Wspieranie edukacji rówieśniczej mającej na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i
prospołecznych poprzez udział w realizacji programów i przedsięwzięć o charakterze
profilaktyczno – wychowawczym.
Zadania:
1. Organizowanie debat na wszystkich poziomach edukacyjnych.
2. Realizacja programów i przedsięwzięć profilaktycznych takich jak:
programy: „Unplugged” – zapobieganie uzależnieniom, edukacji nikotynowej – „Nie pal
przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, edukacyjny prozdrowotny – „Trzymaj
formę”, „Program dla szkół”( owoce, warzywa i mleko i produkty mleczne), „Akademia
zdrowego przedszkolaka”, „Szkolny Klub Sportowy”, edukacji bezpieczeństwa „Smok
Mądragon daje radę”, „Gdzie jest Mimi” oraz
przedsięwzięcia: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Dzień bez przemocy”, „Podziel się
posiłkiem”, „Pomóż zwierzakom przetrwać zimę”, „Zbieramy plastikowe nakrętki dla
Jeremiasza”, „Zbieramy: elektrośmieci i makulaturę”, „ Dzień Marchewki”
3. Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych.
4. Realizacja imprez i uroczystości przedszkolnych i szkolnych wg kalendarza
opracowywanego na dany rok szkolny.

7.

Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodziców.
Zadania:
1. Zamieszczanie informacji na: stronie internetowej szkoły i gazetkach szkolnych.
2. Przekazywanie informacji na spotkaniach z rodzicami.

8.

Informowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na temat konsekwencji prawnych
wynikających z niestosowania przepisów prawnych w zakresie: stosowania wszelkich
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używek, zachowań agresywnych, nierealizowania obowiązku szkolnego i obowiązków z niego
wynikających, kradzieży, przemocy słownej oraz poruszania się w przestrzeni cyfrowej.
Zadania:
1. Zapoznawanie uczniów, rodziców i nauczycieli z obowiązującymi przepisami prawa w
ww. zakresie oraz obowiązującymi w szkole procedurami.
2. Spotkania z policjantami, kuratorem sądowym.
3. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.
W szkole obowiązują integralne z programem procedury i zasady:


Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i
demoralizacją.



Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia oraz w przypadku
stosowania przez ucznia cyberprzemocy.



Procedura postępowania w przypadku braku realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego.



Procedura postępowania nauczycieli po stwierdzeniu u ucznia objawów stosowania przemocy w
rodzinie.



Procedura postępowania nauczycieli z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.



Zasada wykorzystania monitoringu wizyjnego.



Zasady używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.

Program Wychowawczo - profilaktyczny w ZSP w Konarzynach jest otwarty i modyfikowany w trakcie
realizacji.
Ocena realizacji programu:
Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i
ocenie w ciągu roku szkolnego.
W czerwcu każdego roku szkolnego przeprowadza się diagnozę, na podstawie której dokonuje się
modyfikacji programu na następny rok szkolny.
Sposoby, środki i narzędzia oceny:
 obserwacja i analiza zachowań uczniów,
 obserwacja postępów w nauce,
 frekwencja na zajęciach dydaktycznych oraz zajęciach pozalekcyjnych,
 ankiety,
 rozmowy z nauczycielami, rodzicami oraz innymi przedstawicielami społeczności lokalnej,
 analiza zeszytów uwag i punktów zawartych w regulaminie ….
 analiza składanych przez nauczycieli sprawozdań z działalności wychowawczo – profilaktycznej.
Program ten realizowany jest przez wszystkich pracowników pedagogicznych naszego zespołu
szkół.
Przyjęty Uchwałą Nr 1/2017/2018 Rady Rodziców ZSP w Konarzynach z dnia 20 września 2017 oraz
Uchwałą Nr 10/2017/2018 Rady Pedagogicznej ZSP w Konarzynach z dnia 27 września 2017 r.
Ewa Koperska – dyrektor ZSP w Konarzynach
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