Program wychowawczo -profilaktyczny
Zespołu Szkół Publicznych
w Konarzynach
na rok szkolny 2019/2020

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

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 oddziałem przedszkolnym i klasą gimnazjalną.
Gmina Konarzyny to gmina wiejska o charakterze rolniczym, zagrożona wysoką stopą bezrobocia. Wielu mieszkańców okresowo i na stałe pracuje za granicą.
Większość uczniów dojeżdża do szkoły, gdyż gmina jest rozległa terytorialnie i ma małą gęstość zaludnienia.
Koncepcja pracy naszego zespołu szkół obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indywidualizację procesu nauczania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym wyrównawczych i dla uczniów zdolnych.
Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych.
Promowanie zdrowego stylu życia i skuteczne zapobieganie współczesnym zagrożeniom w tym zagrożeniom w cyberprzestrzeni.
Propagowanie idei wolontariatu.
Kształtowanie kompetencji międzykulturowych (różnice kulturowe i wyznaniowe, migracje).
Integrację dzieci i uczniów poprzez organizowanie wspólnych imprez, uroczystości i konkursów.
Integrację ze środowiskiem lokalnym.
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
Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół – (31 stycznia 2002 r. ze zm.)
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.
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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.
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oraz opracowaną diagnozę, na podstawie której określono:
Czynniki ryzyka:
• picie alkoholu;
• 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;
• obniżenie u rodziców stopnia zainteresowania sprawami wychowawczymi; rodzice usprawiedliwiają zachowania swoich dzieci poprzez bagatelizowanie problemów,
a nawet kłamstwa ;
• nasilający się problem z brakiem reakcji dzieci na upomnienia, uwagi nauczycieli już w przedszkolu;
• niestosowanie zwrotów grzecznościowych, wulgaryzmy.
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:
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➢ 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,
➢ 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:
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:
4

•

Promowanie postawy poszanowania wspólnego dobra oraz godności własnej i praw każdego człowieka.

•

Wykształcenie wśród uczniów wrażliwości i umiejętności odróżniania dobra od złą.

•

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

•

Wdrażanie do samodzielności w pełnieniu ról społecznych.

•

Kształtowanie poczucia więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości.

•

Rozwijanie umiejętności dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań.

•

Wykształcenie wrażliwości na kwestie zdrowia własnego oraz innych.

•

Pomoc uczniom, którzy doświadczają niepowodzeń szkolnych oraz zagrożonym procesem marginalizacji.

•

Rozwijanie umiejętności oraz wyposażenie w wiedzę na temat właściwego korzystania z mediów.

•

Kształtowanie u uczniów właściwych postaw wobec ludzi starszych, młodszych , słabszych, chorych i niepełnosprawnych.

•

Uświadomienie uczniom negatywnych środków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących.

•

Stworzenie warunków do zachowania poczucia bezpieczeństwa.

W szkole obowiązują integralne z programem procedury i zasady:
•

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

•

Procedura postępowania obowiązująca nauczycieli w sytuacji agresywnego zachowania ucznia,

•

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.

•

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

•

Procedura postepowania z dzieckiem przewlekle chorym.

•

Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły.

•

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się obcej osoby na terenie szkoły.

•

Zasada wykorzystania monitoringu wizyjnego.
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•

Zasady używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.

Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
W poprzednim roku szkolnym zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania wychowawcze i profilaktyczne. Przeprowadzono diagnozę wśród uczniów, nauczycieli i
rodziców, a wnioski z niej oraz diagnoza problemów społecznych dla gminy Konarzyny, posłużyły do ewaluacji programu na nowy rok szkolny.
W treściach programu wychowawczo – profilaktycznego zostały też uwzględnione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Ewaluacja
Program wychowawczo - profilaktyczny w ZSP w Konarzynach jest otwarty i modyfikowany w trakcie realizacji.
Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie w ciągu roku szkolnego.
W maju 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 punktowego oceniania zachowania;
-analiza składanych sprawozdań….

Program ten realizowany jest przez wszystkich pracowników pedagogicznych naszego zespołu szkół.
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Zadania wychowawczo-profilaktyczne, osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie oddziału przedszkolnego
I.ZABAWA I WYPOCZYNEK W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Tworzenie warunków do
kształtowania zachowań
sprzyjających zdrowiu i
bezpieczeństwu dzieci na drodze
i w przedszkolu.

2.Systematyczne uwrażliwienie
dzieci na sytuacje stwarzające
zagrożenie oraz budowanie wiedzy
na temat ich konsekwencji.
3.Uwzględnienie profilaktyki
uzależnień i zachowań
ryzykownych.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych
osób, zwracając uwagę na ich indywidualne
potrzeby

- jest świadome czym jest agresja oraz jak sobie z
nią radzić
- kontroluje emocje, ma ukształtowane poczucie
odpowiedzialności oraz troski za zdrowie i
bezpieczeństwo swoje i innych
- wie jakie zachowania sprzyjają bezpieczeństwu,
- wie czym jest uzależnienie
- rozpoznaje różne rodzaje uzależnienia w
szczególności wie na czym polega uzależnienie od
komputera czy inne uzależnienia behawioralne

SPOSOBY REALIZACJI
- zapoznanie dzieci z Kodeksem Przedszkolaka
- stworzenie kodeksu zasad grupowych
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć,
zabaw i imprez
- spotkanie z policjantem
- wycieczki po okolicy- bezpieczne poruszanie się w
ruchu drogowym
- pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń
pochodzących ze świata zwierząt i ludzi
- uczenie zasad postępowania w sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia
- rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu
- rozmowa z rodzicami na zebraniach

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy
pedagog

cały rok
wrzesień

wychowawcy pedagog

cały rok

wychowawcy
pedagog

cały rok

TERMINY

II.WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I INDYWIDUALNOŚCI
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Podejmowanie działań
związanych z umacnianiem
poczucia własnej wartości,
wspieranie indywidualności
dziecka.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- przejawia poczucie własnej wartości,
- posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem,
adresem
- respektuje prawa i obowiązki
- przejawia swoją indywidualność
- szanuje emocje swoje i innych
- wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec
innego dziecka czy grupy

SPOSOBY REALIZACJI
- udział w przedstawieniach, konkursach
- słuchanie opowiadań, bajek terapeutycznych

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawca

TERMINY
cały rok
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III.ROZWIJANIE POTRZEBY TWORZENIA RELACJI OSOBISTYCH I UCZESTNICZENIA W GRUPIE
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Podejmowanie działań
sprzyjających integracji grupy,
nawiązywaniu trwałych
przyjacielskich relacji z innymi
dziećmi.
2.Poznanie i respektowanie zasad
społecznych. Uświadamianie
przynależności do różnych grup
społecznych.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- odczuwa i wyraża swoja przynależność do
rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy
chłopców, grupy dziewczynek i innych
- nawiązuje relacje rówieśnicze,
- używa zwrotów grzecznościowych
- respektuje prawa i obowiązki
- wykazuje szacunek do dzieci i dorosłych,
szacunek dla ojczyzny
- okazuje życzliwość dzieciom i dorosłym
- wykazuje obowiązkowość

SPOSOBY REALIZACJI
- pełnienie dyżurów
- praca w grupach
- wspólne zabawy integracyjne i spontaniczne
- wykonywanie prac plastycznych
- zajęcia z pedagogiem
- poznawanie różnych problemów społecznychopowiastki familijne
- uroczyste pasowanie na przedszkolaka dzieci z
najmłodszej grupy
- zajęcia edukacyjne o następującej tematyce m.in.:
,, Przedszkolne savoir vivre”, ,, Dom rodzinny”,
,, Zabawy z babcią i dziadkiem”, ,, Na starej
fotografii”, ,, Pracowita wiosna”, ,, Mama i tata”

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy
pedagog

TERMINY
cały rok

IV.DBAŁOŚĆ O ZDROWIE
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Kształtowanie właściwych
umiejętności, przyzwyczajeń
i nawyków prozdrowotnych oraz
wiedzy na temat zdrowego stylu
żywienia.

2.Kształtowanie nawyków dbania
o zdrowie i higienę osobistą oraz
poszerzanie wiedzy z zakresu
pierwszej pomocy medycznej.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- wie czym jest zdrowe odżywanie
- zna przyczyny oraz konsekwencje niezdrowego
stylu życia
- poznaje objawy choroby
- uczestniczy w zabawach ruchowych
- wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące
nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
- wykazuje prawność ciała i koordynację
- samodzielnie wykonuje podstawowe czynności
higieniczne
- wykonuje czynności samoobsługowe
- spożywa posiłki korzystając ze sztućców
- wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach
dużego zagrożenia życia i zdrowia

SPOSOBY REALIZACJI
- popularyzacja aktywnych sposobów spędzania
wolnego czasu zarówno wśród dzieci jak i wśród
rodziców
- pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i
skutków nieprawidłowego odżywiania, zajęcia o
następującej tematyce m. in. ,, Warzywa”, ,,Owoce”,
,, Zdrowe owoce i warzywa”, ,, Piramida zdrowia”,
,, Ruch to zdrowie”, ,, Olimpiada sportowa”,
,, U lekarza”
- zabawy ruchowe, naśladowcze, piosenki, wierszyki,
- słuchanie opowiadań,
- dyżury i codzienne sytuacje,
- zajęcia o następującej tematyce: ,, Moje ciało”,
,, Higiena”, ,, Ubieram się odpowiednio do
pogody”, „Na pomoc”
- pogadanka z policjantem, strażakiem

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy
pielęgniarka szkolna

wychowawcy
pielęgniarka

TERMINY
cały rok

I semestr
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3.Wspieranie rozwoju
emocjonalnego i psychicznego.

4.Propagowanie postawy
proekologicznej.

- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje
- próbuje radzić sobie z przeżywaniem
- przedstawia swoje emocje i uczucia
- szuka wsparcia w sytuacjach dla niego trudnych
- wczuwa się w emocje własne oraz innych
- dostrzega, że zwierzęta mają zdolność
odczuwania
- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia
przyrodniczego
- wie jak należy dbać o przyrodę
- potrafi odróżnić zachowania ekologiczne od
tych szkodzących środowisku
- dba o najbliższe otoczenie m.in. segreguje
odpady, dba o czystość otoczenia
- wie jak przeciwdziałać marnowaniu żywności i ją
racjonalnie wykorzystywać

- drama, filmy edukacyjne
- odgrywanie ról i wyrażanie emocji w różnych
formach ekspresji muzycznej, plastycznej, teatralnej
i ruchowej
- zabawy plastyczne
-udział w akcjach charytatywnych
- zajęcia o następującej tematyce np. ,, Pomagamy
sobie”, ,, Jak zwierzęta szykują się do zimy?”
- czytanie bajek terapeutycznych,
- słuchanie audiobooków
- działania ekologiczne: np. „Sprzątanie świata”,
,,Zbieranie baterii”, makulatura
- wycieczki
- segregacja śmieci w przedszkolu
- rozmowy, zajęcia poświęcone tematyce
proekologicznej, racjonalnemu wykorzystywaniu
żywności i przeciwdziałaniu jej marnotrawieniu

wychowawca
pedagog

wychowawcy

cały rok

V.BUDOWANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA ORAZ POZNAWANIE KULTURY REGIONALNEJ ORAZ INNYCH KULTUR
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Wspieranie dziecka w odkrywaniu
i rozwijaniu jego zainteresowań.

2.Wspieranie dziecka w
rozpoznawaniu własnych
predyspozycji .

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- uczestniczy w zabawach i spontanicznych
odkryciach
- wykazuje ekspresje artystyczne (tańca,
intencjonalnego ruchu, gestów, plastyki, techniki,
teatru,)
- recytuje wierszyki, odpowiada na zagadki,
pytania, opowiada
- uruchamia wyobraźnię
- uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu
- aktywnie słucha muzyki
- określa co lubi robić, podaje przykłady różnych
zainteresowań
- odgrywa różne role zawodów wykonywanych
przez osoby z najbliższego otoczenia
- wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie
produktów codziennego użytku
- podejmuje próby posługiwania się przyborami i

SPOSOBY REALIZACJI
- zabawy plastyczne
- zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe
i integracyjne
- przedstawienia
- śpiewanie piosenek
- recytacja wierszyków
- realizacja eksperymentów
- zajęcia edukacyjne o następującej tematyce m.in.
,, W moim przedszkolu”,, Mali artyści”
,, Jesienna muzyka”
- spotkania z przedstawicielami
różnych zawodów,
- swobodne wypowiedzi dzieci
- zabawa swobodna
- drama
- konkurs plastyczny

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy

TERMINY
cały rok

I semestr
wychowawcy
pedagog

cały rok
szkolny
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3.Rozwijanie wiedzy i
zainteresowań na temat własnego
kraju, kultury regionalnej oraz
kultywowanie tradycji.

4.Poszerzanie wiedzy na temat
innych kultur.

narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem
- opowiada o sobie w grupie rówieśniczej
- nazywa czynności, których lubi się uczyć
- dziecko opowiada, kim chciałoby zostać
-wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicę
-rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga,
hymn)
-nazywa wybrane symbole związane z regionami
Polski ukryte w podaniach, przysłowiach,
legendach, bajkach np. o smoku wawelskim
- wskazuje różne zawody, w tym pełnione przez
rodziców
- orientuje się, że Polska jest jednym z krajów
Unii Europejskiej
- wymienia inne kraje

- wycieczki
- filmy edukacyjne
- opowiadania, legendy, przysłowia
- oglądanie albumów, zdjęć , prezentacji
- grupowe wigilie, obchody innych świąt np. ,, Dzień
Babci”, ,, Dzień Dziadka”
- zajęcia edukacyjne o następującej tematyce m.in.
„Świąteczne zwyczaje”, „Święta Wielkanocne”,
,,Kto Ty jesteś?”
- filmy edukacyjne
- zajęcia edukacyjne o następującej tematyce: ,,Kto
ty jesteś”

wychowawcy

cały rok

wychowawcy

cały rok

VI.POZNANIE DZIECKA I JEGO POTRZEB
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Nauczyciele diagnozują,
obserwują dzieci i twórczo
organizują przestrzeń ich rozwoju.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
Dziecko przygotowane jest do podjęcia nauki w
szkole w następujących obszarach:
- fizycznym
- emocjonalnym
- społecznym
- poznawczym

2.Nauczyciele systematycznie
informują rodziców o postępach w
rozwoju ich dzieci.

SPOSOBY REALIZACJI
- diagnoza przedszkolna
- bieżące obserwacje
- rozmowy indywidualne
- zajęcie edukacyjne
- zabawy grupowe

- zebrania grupowe
-porady i konsultacje
- rozmowy indywidualne

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy
pedagog
logopeda

wychowawca
pedagog
logopeda

TERMINY
cały rok

cały rok

Zadania wychowawczo-profilaktyczne, osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie klas 1-3
I.UKIERUNKOWANIE UCZNIA KU WARTOŚCIOM
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Propagowanie świata wartości.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- ma świadomość wartości uznanych przez

SPOSOBY REALIZACJI
- pełnienie różnych funkcji w klasie oraz w szkole

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy

TERMINY
cały rok
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środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe,
międzykulturowe ma potrzebę aktywności
społecznej opartej o te wartości

2.Okazywanie szacunku innym
ludziom.

- zna podstawowe zwroty grzecznościowe
- potrafi zachować się w różnych sytuacjach
- pomaga innym gdy dostrzega, iż znajduje się
w potrzebie

3.Propagowanie postawy
proekologicznej.

- wie jak należy dbać o przyrodę
- potrafi odróżnić zachowania ekologiczne od tych
szkodzących środowisku
- dba o najbliższe otoczenie m.in. segreguje
odpady, dba o czystość otoczenia
- wie jak przeciwdziałać marnowaniu żywności i ją
racjonalnie wykorzystywać

- poznanie regulaminów oraz praw i obowiązków
- udział w różnych imprezach szkolnych i klasowych
- lekcje z pedagogiem
- udział w zewnętrznych imprezach kulturalnych
i wycieczkach
- ślubowanie klasy pierwszej
- udział różnych akacjach charytatywnych np.,
zbieranie karmy dla zwierząt itp.
- organizacja imprez i przedstawień z różnych okazji
np. Dzień Babci i Dziadka Dzień Ojca, Dzień Matki,
Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, ,,Jasełka połączone z
wigiliami klasowymi”, ,, Bal Maskowy”,, Andrzejki
klasowe”, ,,Mikołajki”, ,, Walentynki”
- lekcje poświęcone tematyce proekologicznej,
racjonalnemu wykorzystywaniu żywności i
przeciwdziałaniu jej marnotrawieniu
- uczestnictwo w konkursach związanych
z tematyką ekologiczną.
- działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”,
,,Zbieranie baterii”, makulatura
- wycieczki np. do lasu, do PN Bory Tucholskie
- segregacja śmieci w szkole
-

pedagog

wrzesień

październik
wychowawcy
pedagog

cały rok

Wychowawcy, n-le
świetlicy

cały rok

II.AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM, SZKOŁY, ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ KRAJU
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

TERMINY

1.Kształtowanie postaw
obywatelsko – patriotycznych.

- zna tradycje szkoły, środowiska lokalnego oraz
narodowe,
- kultywuje tradycje związane z najbliższą okolicą,
krajem
- zna symbole narodowe, europejskie

- uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą
okolicą, krajem
- poznają symbole narodowe i europejskie
- uczestniczą w uroczystościach o charakterze
szkolnym i państwowym np. Dzień z Patronem, Dzień
z Niepodległą
- apele szkolne np. z okazji 11 listopada
- zajęcia edukacyjne
- projekty edukacyjne, wycieczki

wychowawca

cały rok
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2.Poznawanie różnych dzieł
kulturalnych oraz współtworzenie
ich na poziomie swoich możliwości.

- zna różne dzieła kulturalne
-potrafi wyrażać się za pomocą różnych środków
artystycznych

- literatura, filmy, wystawy tematyczne, gazetki
- udział w uroczystościach, wycieczkach
- spotkania autorskie
- prace plastyczne, konkursy plastyczne

wychowawca

cały rok

III.WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Rozwój osobowości ucznia.

2.Wspieranie ucznia w
rozpoznawaniu własnych
predyspozycji i określenia dalszej
drogi edukacji.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- kontroluje własne zachowanie
- wykorzystuje własny potencjał
- ma motywację do nauki
- posiada rozbudzoną ciekawość poznawczą
- wie jak się uczyć
- potrafi radzić sobie z własnymi ograniczeniami
- rozwija swoje zainteresowania i zdolność
twórczego myślenia
- ma wykształconą hierarchię wartości
- zna różne techniki uczenia się
- w sposób zorganizowany i świadomy kształci się
- jest świadomy swoich słabości oraz swoich
mocnych stron
- opisuje swoje zainteresowania i określa w jaki
sposób może je rozwijać

SPOSOBY REALIZACJI
- stymulowanie rozwoju samoakceptacji
i samokontroli
- wdrażanie do samooceny
- motywowanie do nauki szkolnej
- informowanie dzieci jak efektywnie się uczyć
- udział w konkursach, przedstawieniach

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów np.
wycieczki do różnych miejsc pracy
- prace plastyczne, konkursy
- drama, odgrywanie scenek

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy
pedagog

wychowawcy

TERMINY
cały rok
szkolny

cały rok
szkolny

IV.PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Propagowanie zdrowia fizycznego.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- wie jak należy dbać o własne zdrowie
- aktywnie spędza czas wolny
- zna zasady higieny oraz zasady bezpieczeństwa
w tym drogowego
- zna podstawowe zasady żywienia

SPOSOBY REALIZACJI
- wdrażanie do dbałości o własne zdrowie
- zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu
drogowego i sposobów poruszania się po drodze
-współpraca z pielęgniarką szkolną
- rozmowa na temat zdrowego stylu życia
− informowanie uczniów sposobach uniknięcia
choroby poprzez podnoszenie odporności i
przestrzeganie podstawowych zasad higieny
- zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
- wycieczki, zabawy ruchowe w czasie przerw,

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy
pielęgniarka szkolna
pedagog

TERMINY
cały rok
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2.Propagowanie zdrowia
psychicznego.

3.Uwzględnienie profilaktyki
uzależnień i zachowań
ryzykownych.

- uczeń rozpoznaje emocje
- panuje nad emocjami i wyraża w sposób
umożliwiający współdziałanie w grupie oraz
adaptację w nowej grupie
- odczuwa więź uczuciową i potrzebę jej
budowania, w tym więzi z rodziną, społecznością
szkoły i wspólnotą narodową
- wie jakie zachowania sprzyjają bezpieczeństwu,
- wie czym jest uzależnienie
- rozpoznaje różne rodzaje uzależnienia w
szczególności wie na czym polega uzależnienie od
komputera czy inne uzależnienia behawioralne

zawody sportowe, zajęcia wych.fiz.
- uświadomienie, że każdy rodzaj ruchu sprzyja
zdrowiu i kształtuje charakter
- udział w „Programie dla szkół” (warzywa, owoce i
produkty mleczne)
- spotkanie z policjantem, strażakiem pogadanka na
temat bezpieczeństwa
- zajęcia z wychowawcą
- zajęcia z pedagogiem (w razie potrzeby)
- warsztaty ze specjalistami zgodnie z potrzebą

- rozmowy z dziećmi na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu

wychowawcy
pedagog

cały rok

wychowawcy
pedagog

cały rok

- rozmowa z rodzicami na zebraniach
- rozmowy, zajęcia poświęcone normom zachowania,
procedurom obowiązującym w szkole.

V.POZNANIE UCZNIA, JEGO POTRZEB
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Diagnozowanie indywidualnych
potrzeb i możliwości uczniów.

2.Organizowanie pomocy w
niwelowaniu deficytów rozwojowych
i trudności szkolnych.
Wspieranie uczniów zdolnych.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- radzi sobie w różnych sytuacjach
problemowych
-rozwija się we wszystkich sferach
- radzi sobie w różnych sytuacjach problemowych
- rozwija się we wszystkich sferach

SPOSOBY REALIZACJI
- prowadzenie diagnozy
- obserwacje
- rozmowy indywidualne z rodzicami oraz innymi
nauczycielami uczącymi
- organizacja zajęć wspomagających w szkole:
wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych
- udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia,
zainteresowania np. plastyczne, sportowe
- udział w konkursach np. matematyczny, recytatorski
- współpraca z PPP w Chojnicach
- udzielanie rodzicom informacji w sprawie
korzystania z pomocy odpowiednich instytucji

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy
pedagog
logopeda
wychowawcy
pedagog
logopeda

TERMINY
cały rok

cały rok
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VI.POMOC RODZICOM, NAUCZYCIELOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Współdziałanie z rodzicami,
różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami, na rzecz tworzenia
warunków umożliwiających rozwój
dziecka.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- uczeń czuje się bezpiecznie w szkole, ponieważ
jest świadomy współpracy szkoły z rodzicami
- uczeń wie gdzie należy szukać wsparcia
w trudnych sytuacjach
- samodzielnie lub we współpracy rozwiązuj
różne problemy
- posiada podstawową wiedzę na temat swoich
praw oraz obowiązków
- jest świadomy zagrożeń jakie istnieją
współcześnie, wie czym jest uzależnienie od
alkoholu, narkotyków

SPOSOBY REALIZACJI
- bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w
szkole i poza nią
- dostarczenie aktualnych informacji rodzicom,
nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych
sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami
- indywidualne rozmowy z uczniem rodzicem
- konsultacje dla rodziców
podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie
rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń
- zapoznanie rodziców z dokumentacją szkoły
- organizowanie spotkań dla rodziców i nauczycieli ze
specjalistami z PPP oraz innymi

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wszyscy nauczyciele
pedagog

TERMINY
cały rok

Zadania wychowawczo-profilaktyczne i osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie klas IV-VIII
I.POSZANOWANIE GODNOŚCI WŁASNEJ I PRAW KAŻDEGO CZŁOWIEKA
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Zapoznanie z prawami i
obowiązkami człowieka.

2.Kształtowanie szacunku dla
własnej osoby i dla innych.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

SPOSOBY REALIZACJI

-wie jakie dokumenty określają prawa
człowieka
- zna swoje prawa i obowiązki jako ucznia,
dziecka, członka rodziny i społeczeństwa
- wie, gdzie i do kogo może się zwrócić w
przypadku naruszenia jego godności
- dostrzega w sobie i innych pozytywne cechy
- traktuje wszystkich z szacunkiem
- stosuje zwroty grzecznościowe
- szanuje inność
- rozumie różnice i podobieństwa w przeżywaniu
świata

- analiza różnych dokumentów m.in. Konwencji Praw
Dziecka, Statutu Szkoły, szkolnego systemu
oceniania, kontraktów klasowych
- lista adresów instytucji pomocowych
- indywidualne poradnictwo (pedagog, wychowawca,
dyrekcja)
- rozmowy, dyskusje, burze mózgów
- lekcje WDŻR
- lekcje z wychowawcą

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy klasy

wszyscy nauczyciele
pedagog
nauczyciel WDŻR

TERMINY
cały rok

cały rok

14

3.Kształtowanie kultury osobistej.

- umie postrzegać człowieka jako system wartości
- prezentuje postawę szacunku dla własnego
ciała i innych ludzi
- rozróżnia przejawy braku szacunku
- zna sposoby ochrony własnej intymności
- potrafi zachować się w różnych sytuacjach
- szanuje wszystkich ludzi
- umie się właściwie zachować w sytuacjach
wymagających kontaktów społecznych

- udział w życiu klasy, szkoły
- pełnienie różnych funkcji w klasie i szkole
- lekcje z wychowawcą

wszyscy nauczyciele

cały rok

II.POSZANOWANIE WSPÓLNEGO DOBRA
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za mienie klasy
i szkoły, za wspólne dobro.

2.Stwarzanie sytuacji sprzyjających
nabywaniu postaw
proekologicznych.

3.Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności za siebie
i innych.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
- respektuje prawo szkolne
- szanuje mienie swoje i innych
- jest gotowy do podejmowania działań na
rzecz klasy, szkoły
- reaguje na przejawy wandalizmu wśród
kolegów
-potrafi przyznać się do winy i naprawić szkody

- zna zasady dotyczące ochrony przyrody
i środowiska
- ma świadomość zagrożeń, jakie niesie
cywilizacja- wie, które działania człowieka niszczą
środowisko
- podejmuje działania na rzecz najbliższego
otoczenia naturalnego
- wie jak przeciwdziałać marnowaniu żywności i
jak ją racjonalnie wykorzystywać
-wie, że zdrowie człowieka zależy również od
niego samego
- zna zasady zdrowego stylu życia
-przestrzega zasady bezpieczeństwa w szkole
i podczas wycieczek, zabaw
- posiada nawyki higieniczne

SPOSOBY REALIZACJI
- powierzanie uczniom funkcji w klasie i w szkole
związanych z utrzymaniem ładu, porządku i
dyscypliny (DYŻURY)
- udział uczniów w przygotowaniu imprez szkolnych,
konkursów
- przestrzeganie zasady odpowiedzialności za
wyrządzone zniszczenia
- działalność w samorządzie, propagowanie idei
wolontariatu i pomocy koleżeńskiej
- lekcje przyrody, biologii
- filmy, artykuły, referaty
- dyskusje, prelekcje, spotkania z działaczami na
rzecz ochrony środowiska
- zajęcia w siedzibie PN Bory Tucholskie
- udział w konkursach organizowanych przez PN Bory
Tucholskie, ZPK
- zajęcia z wychowawcą, zajęcia w świetlicy
- poznanie przepisów bhp i zasad poruszania się po
szkole, po ulicy, w środkach lokomocji
- spotkanie z policjantem (wg potrzeb)

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wszyscy nauczyciele

TERMINY
cały rok

nauczyciel przyrody,
biologii, geografii
wychowawcy, n-le
świetlicy

cały rok

wszyscy nauczyciele

cały rok
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III.WRAŻLIWOŚĆ I ODRÓŻNIENIE DOBRA OD ZŁA
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Kształtowanie umiejętności
hierarchizacji wartości i
uświadomienie pojęć: dobro i zło.

2.Uwrażliwianie na krzywdę innych.

3.Rozwijanie postaw asertywnych.

4.Kształtowanie umiejętności
postrzegania rodziny jako miejsca
wychowania młodego człowieka.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- rozumie i potrafi odróżnić dobro od zła
- zna pojęcia: konsekwencja, odpowiedzialność
- ma świadomość, że rodzina i dom rodzinny to
miejsce, gdzie dzieci uczą się odróżniać dobro od
zła
- dostrzega i reaguje na krzywdę innych
- jest gotowy pomóc pokrzywdzonym
- wie do kogo się zwrócić o pomoc

- potrafi w sytuacji trudnej zachować się
asertywnie
- dokonuje wyborów
- odrzuca zachowanie agresywne i uległość jako
zachowania naruszające godność człowieka
- dostrzega ważność więzi rodzinnych rozumie, że
w domu uczy się empatii, altruizmu, przyjaźni,
miłości

SPOSOBY REALIZACJI
- lekcje WDŻR, religii, z wychowawcą ( praca w
grupach, scenki, dyskusje, debaty)
- rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym

- zapoznanie Konwencji Praw Dziecka
- krzywdzenie ludzi, zwierząt – m.in. zarządzenie
Gminy Konarzyny)
- spotkanie z pedagogiem, funkcjonariuszem Policji
(wg potrzeb),
- informacje wychowawcy
- zajęcia z wychowawcą
- warsztaty z pedagogiem, psychologiem (zgodnie z
potrzebą)
- lekcje WDŻR
- prace plastyczne
- WDŻR, religia
- zajęcia z wychowawcą

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
nauczyciel WDŻR,
religii
wszyscy nauczyciele
pedagog

TERMINY
cały rok

wychowawcy,
pedagog

cały rok

wychowawcy, pedagog
nauczyciel WDŻR

cały rok

nauczyciel WDŻR,
religii
wychowawcy

cały rok

IV.KOMUNIKATYWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Zapoznanie uczniów z kanałami
komunikacji. Zasady dialogu.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

SPOSOBY REALIZACJI

- potrafi zastosować różne kanały komunikacji jest
uważnym odbiorcą, słuchaczem i obserwatorem
- zajęcia z wychowawcą - lista kanałów komunikacji
- zna zasady dialogu i prowadzenia dyskusji
- potrafi wyrażać swoje opinie, zdanie odpowiednio (słowo, gest, mimika, itp.)
argumentując (bez agresji)
- scenki i burze mózgów, prezentacje multimedialne,
- utrwalanie zasad i technik prowadzenia dialogu

OSOBY
ODPOWEDZIALNE
nauczyciele języka
polskiego, WDŻR
wychowawcy

TERMINY
cały rok

V.SAMODZIELNOŚĆ W PEŁNIENIU RÓL SPOŁECZNYCH
ZADANIA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY

TERMINY
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WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Przygotowanie uczniów do
pełnienia ról społecznych w klasie,
w szkole, w rodzinie, w środowisku
lokalnym, w państwie.

2.Kształtowanie umiejętności
pomagania innym i szacunku dla
osób starszych. Empatia.

3.Przygotowanie uczniów do
pełnienia ról w rodzinie.

4.Przygotowanie uczniów do
wyboru dalszej drogi kształcenia i
zawodu.

- potrafi pełnić wyznaczone role w samorządzie
klasowym, szkolnym, w środowisku
- potrafi podjąć samodzielną decyzję
- jest komunikatywny
- dostrzega potrzeby innych ludzi
- wzmacnia swoje relacje z rodzicami,
wychowawcą, koleżeństwem
- zauważa potrzeby innych
- służy pomocą uczestnicząc w różnych akcjach
humanitarnych umie pozyskać dorosłych do
współpracy
- potrafi kulturalnie zachować się wobec osób
starszych
- zna role członków rodziny
- docenia role członków rodziny

- planuje karierę zawodową
- podejmuje świadome i trafne decyzje
edukacyjne
- świadomie podejmuje wszelkie działania
- ma wykształconą motywację wewnętrzną
- rozumie rolę kształcenia ustawicznego
- zna swoje mocne i słabe strony

- wybór samorządu klasowego, szkolnego
- przydzielenie obowiązków uczniom
- lekcje WOS
- włączanie rodziców w życie klasy, szkoły (np.
uroczystości, imprezy, wyjazdy, wyjścia itp.)

ODPOWIEDZIALNE
opiekun SU
n-el WOS
wychowawcy

wrzesień
cały rok

- akcje , zbiórki na rzecz innych
-odwiedziny chorych kolegów i koleżanek
- współpraca z rodzicami, rodziną
- lekcje WDŻR

wychowawcy
nauczyciel religii
nauczyciel WDŻR
SU
Klub Wolontariatu

cały rok

- l. WDŻR
- zajęcia z wychowawcą
- zajęcia z pedagogiem lub innymi specjalistami
(zgodnie z potrzebami
- diagnoza preferencji społeczno-zawodowych
(wywiad, kwestionariusz ankiety)
- zajęcia grupowe służące rozbudzeniu świadomości,
konieczności planowania własnego rozwoju i kariery
zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich
predyspozycji zawodowych
- warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie
komunikacji interpersonalnej i współdziałania w
grupie, radzenie sobie ze stresem
- udostępnianie informacji o zawodach, szkołach
- udzielanie indywidualnych porad uczniom
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (w
miarę możliwości)

wychowawcy
nauczyciel WDŻR

cały rok

doradca zawodowy
wychowawcy
pedagog
wszyscy nauczyciele

cały rok

VI.POCZUCIE WIĘZI Z KRAJEM I REGIONEM ORAZ SZACUEK DLA INNYCH KULTUR I NARODOWOŚCI
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Zapoznanie z najbliższą okolicą
szkoły i najbliższej okolicy
Wyposażenie uczniów w wiedzę
o najbliższej okolicy oraz o innych

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
- orientuje się w topografii najbliższej okolicy
-umie wymienić najważniejsze instytucje i urzędy,
ciekawe miejsca
- umie określić położenie regionu, cechy

SPOSOBY REALIZACJI
- wycieczki po najbliższej okolicy
- praca z mapą
- konkursy
- lekcje historii, przyrody, geografii, j. polskiego

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
nauczyciel przyrody,
geografii, historii,
języka polskiego i
języków obcych

TERMINY
cały rok

17

krajach. Kultywowanie zwyczajów
i tradycji. Kształtowanie postaw
patriotycznych.

gospodarcze i geograficzne
- zna historię regionu
- poznaje uniwersalne wartości oraz wartości
reprezentowane przez inne kultury
- świadomie dąży do wzbogacania swojej wiedzy
o regionie
- zna i kultywuje zwyczaje i tradycje swojego
regionu i kraju

- uroczystości szkolne, lokalne
- Dzień z Niepodległą
- lekcje przyrody, historii, języka polskiego, geografii
- filmy edukacyjne
- Dzień z kulturą angielską i niemiecką
- wigilie klasowe
- konkursy plastyczne i inne związane z tematyką
dotyczącą swojej okolicy, świąteczną,

wychowawcy klas
SU
bibliotekarz

VII.UMIEJĘTNOŚĆ DBANIA O ROZWÓJ SWOICH TALENTÓW I ZAINTERESOWAŃ
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Rozwijanie zainteresowań dziecka
i umiejętność uczenia się.
Pobudzanie i pielęgnowanie
inwencji twórczej dziecka.

2.Promowanie zdrowej rywalizacji
i współzawodnictwa.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

SPOSOBY REALIZACJI

- zna i potrafi korzystać z różnych źródeł
informacji
- wykazuje ciekawość i przejawia
zainteresowanie życiem kulturalnym w szkole, w
regionie, w kraju
- potrafi zaprezentować swoje osiągnięcia
- gotowość do podejmowania zadań
odpowiadających zainteresowaniom i
zdolnościom
- potrafi efektywnie się uczyć
- zna techniki przyswajania wiedzy
- potrafi cieszyć się ze zwycięstwa swojego
kolegi, grupy
- umie ocenić swoje osiągnięcia i odnieść się do
nich krytycznie
- umie zaakceptować porażkę

- zajęcia w bibliotece
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- wycieczki
- koła zainteresowań
- stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcji
- prezentowanie osiągnięć pracy
- system oceniania motywujący do aktywności
- udział w konkursach klasowych, szkolnych,
międzyszkolnych zgodnych z ofertą
- ocena swoich prac i prac kolegów
- nauka argumentacji
- wystawy prac
- nagradzanie osiągnięć
- prezentacje uczniowskie
- zawody sportowe i konkursy
- uczestnictwo w komisjach różnych konkursów,
zawodów

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wszyscy
nauczyciele
bibliotekarz

wszyscy nauczyciele
nauczyciele wych. fiz.

TERMINY
cały rok

cały rok

VIII.DBAŁOŚĆ O SWOJE ZDROWIE
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Kształtowanie właściwych
nawyków higienicznych.

OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
- zna i przestrzega zasady higieny osobistej
- dba o wygląd zewnętrzny (czystość ciała i
odzieży, butów)

SPOSOBY REALIZACJI
- pogadanki wychowawcy
- filmy DVD
- referaty np. związane z chorobami zakaźnymi

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
nauczyciel przyrody
nauczyciel biologii
pedagog

TERMINY
cały rok
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2.Kształtowanie potrzeby i
umiejętności dbania o własne ciało,
zdrowie i sprawność fizyczną.

- jest świadomy zagrożeń związanych z
nieprzestrzeganiem higieny
- wie, że dojrzewanie to złożony proces dotyczący
ciała, psychiki, emocji, intelektu, życia
duchowego
- zna podstawowe przejawy dojrzewania
biologicznego u dziewcząt i chłopców;
- rozumie i akceptuje zmiany jakim podlega jego
ciało
- uświadamia sobie procesy związane z własną
płciowością
- umie wybrać właściwe formy spędzania
wolnego czasu
- przejawia gotowość prowadzenia do aktywnego
i zdrowego trybu życia m.in. unika używek,
napojów energetyzujących

3.Kształtowanie nawyków
racjonalnego żywienia.

-ma świadomość woli zdrowego odżywiania się
- umie rozróżnić produkty zdrowe i szkodliwe dla
zdrowia

4.Rozbudzanie dbałości o estetykę
otoczenia.

- dba o czystość swojej klasy, szkoły, domu i
najbliższego otoczenia
- reaguje na przejawy wandalizmu
- podejmuje i wykonuje zadania porządkowe

- l. przyrody i biologii
- l. WDŻR

nauczyciel WDŻR
wychowawcy
pielęgniarka szkolna

- lekcje WDŻR, lekcje z wychowawcą, lekcje
wychowania fizycznego na temat spędzania wolnego
czasu (aktywny wypoczynek)
- udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych
- realizacja programów i przedsięwzięć
profilaktycznych np. Trzymaj Formę
- wyszukiwanie i prezentowanie informacji o
zdrowym żywieniu
- pogadanki, prezentacje
- udział w przedsięwzięciach promujących zdrowe
nawyki np. dzień Wiosny i Ziemi
- „Program dla szkół” (mleko i produkty mleczne oraz
owoce i warzywa)
- udział w akcjach „Sprzątanie świata”
- wyznaczanie zadań dla dyżurnych szkolnych i
klasowych

nauczyciel WDŻR,
wych.fiz.
pedagog
wychowawcy

cały rok

wychowawcy,
n-el WDŻR, biologii
pedagog

cały rok

wszyscy nauczyciele
opiekunowie SU

cały rok

IX.BEZPIECZEŃSTWO, ZACHOWANIA RYZYKOWNE
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Wdrażanie do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa oraz
kształcenie właściwej postawy
wobec zagrożeń dla zdrowia
fizycznego, psychicznego i
duchowego.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
- zna i przestrzega zasady bezpiecznego
poruszania się po szkole i poza nią
- stosuje zasady bezpieczeństwa
- potrafi reagować w sytuacjach zagrożenia
zdrowia, życia
- wie kogo prosić o pomoc (jak się zachować)

SPOSOBY REALIZACJI
- pogadanki i analiza dokumentów na temat
bezpieczeństwa w szkole i poza nią (poznawanie i
przypominanie procedur obowiązujących w szkole)
- omawianie sytuacji z „życia wziętych”
- spotkanie z policjantem, strażakiem (wg potrzeb)
- próby ewakuacyjne

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wszyscy nauczyciele

TERMINY
wrzesień
cały rok
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- umie podejmować decyzje dobre dla zdrowia
swojego i innych
2.Eliminowanie niebezpiecznych
miejsc w szkole.

- podejmują działania i aktywności zgodne z
regulaminem szkolnym i zasadami bhp

3.Podejmowanie działań z zakresu
profilaktyki uzależnień (alkohol,
nikotyna, narkotyki, dopalacze) oraz
przemocy.

- wie czym jest uzależnienie od alkoholu,
narkotyków, nikotyny, dopalaczy lub uzależnienie
behawioralne
- potrafi podać przyczyny i skutki uzależnienia
- wie do jakich placówek zwrócić się o wsparcie
w sytuacji problemowej
- wie co to jest przemoc, zna jej rodzaje
- wie jak rozwiązywać problemy bez przemocy

4.Wzmacnianie umiejętności
świadomego korzystania z Internetu
(selekcja informacji, Internet jako
źródło wiedzy i forma komunikacji).
Uświadamianie zagrożeń płynących
z Internetu.

- potrafi korzystać z Internetu w sposób właściwy
- potrafi selekcjonować wiedzę i informacje
- wie na czym polega problem cyberprzemocy
- potrafi zaradzić różnym problemom, a także
służy wsparciem dla innych
- wie jakie instytucje i osoby mogą udzielić mu
wsparcia
- zna zasady i właściwie korzysta z mediów na
terenie szkoły

5.Przestrzeganie ustaleń
dotyczących
korzystania z mediów na terenie
szkoły.

- gazetki informacyjne w klasach, świetlicy
- program „Unplugged”
- podpisywanie kontraktów
-wzmocnienie dyżurów w miejscach, w których
uczniowie czują się zagrożeni
-monitorowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole
- zajęcia z pedagogiem/psychologiem lub innym
specjalistą (zgodnie z potrzebą)
- porady i konsultacje dla rodziców; dotyczące
współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży (zgodnie
z potrzebą)
- lekcje WDŻ
- warsztaty
- zajęcia z wychowawcą
- prace plastyczne
- program „Unplugged”
- realizowanie projektu UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM MÓWIĘ STOP! klasy VII, VIII
- kampania społeczna „Nie spal się na starcie!”
- lekcje informatyki, języka polskiego
- zajęcia biblioteczne
- lekcje z wykorzystaniem scenariusza ,, Gdzie jest
Mimi”
- zajęcia z wychowawcą
- program „Unplugged”
- poinformowanie wszystkich podmiotów szkoły o
zasadach; dotyczących korzystania z mediów na
terenie szkoły;
- monitorowanie przestrzegania ww. zasad;

wszyscy
nauczyciele
pedagog
wychowawcy
nauczyciel WDŻR
pedagog

cały rok

nauczyciel informatyki,
języka polskiego
n – el WDŻR
pedagog, bibliotekarz
wychowawcy

cały rok

wszyscy nauczyciele

wrzesień
cały rok

cały rok

X.NIEPOWODZENIA SZKOLNE, ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI
ZADANIA
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE
1.Diagnozowanie indywidualnych
potrzeb i możliwości uczniów.
Wspieranie uczniów zdolnych.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
- radzi sobie w różnych sytuacjach problemowych

SPOSOBY REALIZACJI
- wyłonienie uczniów wymagających wsparcia i
uczniów zdolnych
- praca w zespołach klasowych
- organizacja zajęć wspomagających w szkole np.

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
wychowawcy
pedagog, logopeda
wszyscy nauczyciele

TERMINY
cały rok
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2.Wspomaganie rodzin
niewydolnych wychowawczo.
Rozwijanie umiejętności
wychowawczych rodziców.

- zarówno dziecko jak i jego rodzice wiedzą gdzie
i do kogo zwrócić się o pomoc gdy doświadczają
problemów

wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych
- udział w zajęciach dodatkowych, kołach
zainteresowań
- udział w konkursach
- udzielanie rodzicom porad w sprawie korzystania z
pomocy odpowiednich instytucji m.in. GOPS, PPP,
PCPR
- udzielanie rodzicom porad odnośnie rozwiązywania
problemów wychowawczych
- spotkania, warsztaty dla rodziców ze specjalistami –
„Jak rozmawiać z dziećmi żeby nas słuchały”

pedagog
wychowawcy

cały rok
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