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1. Podstawa prawna

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi

Podstawa prawna:

● Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (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).

● 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 2020 r. poz. 1449).

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr

6, poz. 69 ze zm.).

● Ustawa z 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

● Ustawa z 7 września 1991 r.-o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

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

● Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).

● Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i

wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

● Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi.
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2. Wstęp

Preambuła ustawy Prawo oświatowe stanowi, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi
wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji
o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za
podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu
u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go
do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem w tym warunkami

i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę

rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest

dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji

rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest

wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny Program

Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań

wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i

formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane

do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie

występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących

i czynników ryzyka, ze szczególnych uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych

problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

● wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),

● wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

● wnikliwej analizy wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w

roku szkolnym 2021/2022,

● wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych,

zespołów wychowawczych),
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● innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i

rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów,

rodziców).

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie

dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym

elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie

tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

● powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich

pracowników szkoły,

● zaangażowani wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań

określonych w programie,

● respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów

szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

● współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

● współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.
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3. Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, kierującą się słowami Papieża

Jana Pawła II :

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem oto, ażeby

bardziej był, a nie tylko miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej być

człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

Dobrze przygotowujemy do podjęcia dalszej nauki. Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w

nauce i nie stwarzają kłopotów wychowawczych.

Bezpiecznie, skutecznie i nowocześnie ,

te słowa określają naukę w naszej szkole.
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4. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości takich jak: dobro, prawda

i sprawiedliwość oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów

z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym

rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości

jako postawy życia w społeczeństwie

i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie

i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań

ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska

o bezpieczeństwo uczniów.
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5. Sylwetka absolwenta

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Dążeniem Szkoły Podstawowej w Bedoniu jest przygotowanie uczniów do efektywnego

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu

odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

● kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

● zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

● szanuje siebie i innych,

● jest odpowiedzialny,

● zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

● zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

● korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji,

● racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,

● posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

● szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

● jest odporny na niepowodzenia,

● integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

● przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami

zakaźnymi,

● zna zasady ochrony zdrowia psychicznego,
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6. Cele ogólne
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie

właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw

sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi

uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także

doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności

i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój

należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w

poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz

kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań

proekologicznych,

4)  wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,

a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi

z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych

relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub

opiekunów,
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8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu

społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej

i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie

postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i

umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych

substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków

w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze

stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu

rozwojowi i zdrowemu życiu,

5) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji,

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i

rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do

uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych

pracowników szkoły.
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Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na

temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych

i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych,

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich

rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów

psychologicznych i psychiatrycznych,

4) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i

wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o

przeciwdziałaniu narkomanii,

5) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach

współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki

uniwersalnej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia

oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od

poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową

lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane

jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
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Działania te obejmują w szczególności:

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i

grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej

pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia

samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także

norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4) poszerzanie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców,

specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji,

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji

profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych,

środków zastępczych, NSP oraz umiejętności

i podejmowania interwencji profilaktycznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów

wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

uzależnień behawioralnych.

7. Struktura oddziaływań wychowawczych
1. Dyrektor szkoły:

* stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

*sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i

opiekuńczej szkoły,

* inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

* stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

* współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem

Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
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* 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 zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw

uczniów, kompetencji organów szkoły,

* motywuje nauczycieli i specjalistów do pracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom

przeżywającym trudności psychiczne,

* stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań

wspierających kondycję psychiczną uczniów,

* inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych, wzajemnych relacji w

środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego

wsparcia,

* nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

2. Rada pedagogiczna:

* uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań

profilaktycznych, w tym zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po okresie

długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami,

* dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczących

umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmieniających się

warunków nauki,

* 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, a także depresją,

* uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

3. Nauczyciele:

* współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w

realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

* 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, skutków izolacji

społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z ewentualną nauką zdalną,

* zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,

* kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
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* rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich

zajęciach,

* wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

4. Wychowawcy klas:

* diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

* rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników

ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, w tym zagrożenia

wynikające z długotrwałej izolacji społecznej spowodowanej epidemią COVID-19,

* 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

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,
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* przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej

szkoły,

* uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony

zdrowia psychicznego uczniów,

* inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.

6. Pedagog szkolny

* diagnozuje środowisko wychowawcze,

* uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony

zdrowia psychicznego uczniów,

* współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej

opieki, wsparcia psychologicznego,

* 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,

* wspiera nauczycieli, wychowawców i inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów

uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia,

* rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami a także pracownikami poradni

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane

problemy uczniów,

* aktywnie się włącza do pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy

doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemu uczniów i prowadzeniu z

uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,

7. Rodzice:

* współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

* uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

* uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

* uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony

zdrowia psychicznego uczniów,

* 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,
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* Rada Rodziców - uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program

Wychowawczo-Profilaktyczny.

8. Samorząd uczniowski:

* jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

* uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

* uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony

zdrowia psychicznego uczniów,

* współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

* prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

* reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

* propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

* dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

8. Diagnoza z uwzględnieniem czynników chroniących oraz czynników

ryzyka występujących w szkole
Przy opracowaniu diagnozy programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

-analizę programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w poprzednim roku szkolnym,

-obserwację uczniów,

-dotychczasowe doświadczenia szkoły,

-wyniki ewaluacji ( zewnętrznej),

-wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

-wnioski i analizy  z pracy zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego,

-wnioski z ankiet przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego w czerwcu 2022 r.,

-przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami

w szkole i środowisku;
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Charakterystyka szkoły:

Szkoła posiada wyraźnie określone cele i kierunki działania akceptowane przez uczniów, nauczycieli
i rodziców.

W pracę nad tworzeniem, modyfikowaniem i realizacją Programu wychowawczo – profilaktycznego
szkoły zaangażowani są: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Pracownicy szkoły podejmują działania
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole, przeciwdziałania agresji. Nauczyciele
podejmują próby rozwiązywania konfliktów, także z wykorzystaniem metod mediacji i negocjacji.
Wszyscy starają się kształtować postawy tolerancji, w tym wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, m.in. poprzez włączanie ich w życie społeczne szkoły. Wychowawcy prowadzą
systematyczny monitoring frekwencji - regularne rozmowy z uczniami i rodzicami, zachęcają uczniów
do aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez rozwój samorządności, udział w zajęciach dodatkowych
i akcjach charytatywnych, wolontariacie, współpracę ze środowiskiem lokalnym. Starają się zachęcać
do współpracy i aktywnego udziału w życiu szkoły rodziców.

W szkole realizowane są plany wychowawcze i działania profilaktyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień profilaktyki zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz zapobiegania agresji
rówieśniczej. Staramy się rozwijać różnorodne talenty naszych uczniów, dużą wagę przywiązujemy do
kulturalnego zachowania. Pamiętamy o nauczaniu naszego Patrona, przywiązujemy dużą wagę do
wychowania patriotycznego i wychowania do wartości.

Zgodnie z Prawem Oświatowym art. 26 i 84 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono wśród społeczności szkolnej
diagnozę, której celem było określenie czynników chroniących oraz czynników ryzyka. Raport
z diagnozy opracowano na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, rozmów z uczniami, rodzicami,
pracownikami szkoły oraz na podstawie ankiet.

Ankietowaniu poddano 54 uczniów  klas IV-VII, 24 rodziców- bo tyle ankiet wróciło .

Wszyscy ankietowani uczniowie uzyskują w szkole wiedzę na temat: zdrowego stylu życia,
zapobieganiu uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, Internetu .

Uczniowie wyrażają pozytywna opinię o swojej szkole i nauczycielach ich uczących – 84% jasno
precyzuje, że lubi nauczycieli uczących w swojej klasie. Uczniowie twierdzą, że atmosfera panująca
w szkole jest przyjazna i daje poczucie bezpieczeństwa. Nie podają miejsca, w którym czuliby się źle i
w którym ich poczucie bezpieczeństwa byłoby zagrożone. Wychowawcę , jako osobę udzielającą
wsparcia, w sytuacji problemów wskazuje większość uczniów. Z problemami zwracają się również do
pedagoga, innych nauczycieli i dyrektora. Sporadycznie pojawiają się sytuacje, w których
dochodziłoby do przemocy fizycznej. 20% uczniów wskazuje jednak, że są w szkole osoby, które
dokuczają innym.12% dzieci nie radzi sobie w sytuacjach stresujących takich jak: negatywna ocena,
sprawdzian czy konflikt z rówieśnikami. 72% uczniów uważa swoją klasę za zgraną. Uczniowie
zgłaszają coraz częściej problemy z uzyskaniem informacji na temat prac domowych od rówieśników.
Problemem jest też nadmierne spędzanie czasu przed komputerem, smartfonem – deklarują to sami
uczniowie, którzy z jednej strony wiedzą, że jest to niekorzystne, a z drugiej strony nie chcą tego
zmienić. Uczniowie wskazali zagadnienia, które chcieliby aby zostały poruszone na lekcjach
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wychowawczych. Są to: cyberprzemoc, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie ze złymi ocenami, co
zrobić gdy koledzy przezywają.

24 rodziców oddało wypełnione ankiety. Zdaniem wszystkich rodziców, ich dzieci czują się w szkole
bezpiecznie, są w klasie akceptowane i dowartościowane. Rodzice twierdzą, że ich dzieci mają
świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień i taka wiedza jest im przekazywana w domu i w
szkole. Zdaniem rodziców żadne dziecko nie sięga po używki. Na pytanie: „Czy dziecko doświadczyło
na terenie szkoły przemocy?”, większość rodziców odpowiedziała negatywnie. Dwoje rodziców
wskazało jednak, że ich dzieci były wyśmiewane i zaczepiane przez starszych kolegów. Przeważająca
grupa rodziców uważa, że działania szkoły zawarte w programie wychowawczo–profilaktycznym, są
wystarczające. Jeden z rodziców proponuje aby je wzbogacić o spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy
poradzili sobie z uzależnieniem np. Przemysław Wieczorek-raper a drugi tak przedstawia swoją
opinię: „Szkoła stara się przekazać dobre nauki dzieciom ale patrząc na otoczenie, bardzo dużo zależy
od rodziców, którzy nie poświęcają dzieciom odpowiednio uwagi. Szkoła nie wychowa, może tylko
wspomóc w wychowaniu . I nasza to robi.”

Na podstawie powyższej analizy a także wiedzy wynikającej z dokumentacji i rozmów z personelem,
można wyciągnąć następujące wnioski:

Czynnikami chroniącymi naszej szkoły są:

∙ duża grupa uczniów wykazuje pozytywną postawę wobec szkoły i nauki. Są to uczniowie, którzy

doceniają pozytywny klimat szkoły, angażują się w niemal wszystkie działania i inicjatywy
podejmowane na rzecz szkoły ,

∙ wysokie poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły,

∙ poczucie, że w szkole jest przyjazna atmosfera, wspierający nauczyciele i koledzy,

∙ relacje nauczyciel - uczeń są oparte na zaufaniu i szacunku dla drugiego człowieka

∙ nauczyciele mają istotny wpływ na zachowanie uczniów,

∙ dzieci mają dobry kontakt oraz  wsparcie  emocjonalne ze strony nauczycieli,

∙ szkoła promuje zdrowy styl życia i działalność wolontariatu,

∙ docenianie u uczniów właściwej postawy, kultury osobistej a nie tylko wyników w nauce,

∙ brak akceptacji przez szkołę dla przemocy, a także eliminowanie negatywnych relacji między

uczniami.
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Czynniki ryzyka zdiagnozowane na podstawie wyników badań:

∙ zagrożenie wyobcowaniem, utrudnione relacje z rówieśnikami niektórych uczniów,

∙ słaba frekwencja części uczniów na zajęciach szkolnych,

∙ bierne sposoby spędzania wolnego czasu (gry komputerowe, korzystanie z portali

społecznościowych, oglądanie tv),

∙ niskie wsparcie ze strony niektórych rodziców,

∙ trudna sytuacja finansowa i emocjonalna w rodzinie,

∙ zaniżone poczucie własnej wartości i obniżony nastrój,

∙ niewystarczające postępy niektórych uczniów w nauce,

∙ brak zaangażowania części uczniów i rodziców w aktywne życie szkoły,

∙ niska motywacja do nauki przekłada się na występujące niepowodzenia szkolne,

∙ pojedyncze przypadki niszczenia mienia szkolnego,

∙ pojedyncze przypadki niewłaściwego ubierania się do szkoły.

Identyfikacja problemów wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, prowadzonych rozmów z uczniami, rodzicami,

nauczycielami oraz obserwacji wyodrębniono i nazwano pojawiające się w szkole problemy

wychowawcze wymagające podjęcia działań profilaktyczno-wychowawczych:

1. Nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, wynikająca przede wszystkim z zaniżonej

samooceny i braku poczucia własnej wartości, zaburzonych relacji rówieśniczych i rodzinnych,

poczucia odrzucenia.

2. Konflikty rówieśnicze, agresja słowna, fizyczna, nieumiejętność radzenia sobie ze złością,

trudnymi emocjami.

3. Niewłaściwa dyscyplina uczniów na zajęciach lekcyjnych (problemy z kulturą słowa i zachowania).

4.  Niestosowanie się do obowiązujących zasad i reguł panujących w szkole.

5. Problemy wynikające z niewłaściwego funkcjonowania rodziny tj.: zakłócenia w procesie

prawidłowej komunikacji, zaburzenia emocjonalne (słaba odporność psychiczna, niska samoocena).
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6. Brak właściwej motywacji do nauki i zaangażowania w rozwój osobisty, problemy z przyswajaniem

wiedzy.

7. Występowanie przypadków cyberprzemocy i nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu i portali

społecznościowych.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie

dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.

Rekomendacje:

∙ oferowanie na terenie szkoły alternatywnych możliwości spędzania czasu poza lekcjami, m.in.

poprzez kontynuowanie oferty zajęć dodatkowych,

∙ realizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych, chętnych poszerzać swoją wiedzę ,

∙ kształtowanie postaw i norm przeciwnych piciu alkoholu, paleniu tytoniu i używaniu narkotyków

oraz dopalaczy,

∙ wzmacnianie asertywności, poczucia własnej wartości, umiejętności rozwiązywania problemów

życiowych, postawy prospołecznej,

∙ kontynuowanie działań z zakresu dbałości o bezpieczeństwo,

∙ kontynuowanie wsparcia i pomocy w zakresie dostosowania wymagań zgodnie z potrzebami uczniów

w dotychczasowej formie,

∙ wzmacnianie motywacji uczniów do udziału w zajęciach obowiązkowych

i pozalekcyjnych,

∙ zachęcanie uczniów do systematycznej pracy, nagradzanie za osiągane efekty, pomaganie w

wyznaczaniu kolejnych celów i motywowanie do ich zdobywania,

∙ uwrażliwienie rodziców uczniów na potrzeby młodego człowieka związane z przynależnością do

grupy i akceptacją ze strony rówieśników,

∙ wspieranie rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych wychowawców oraz uwrażliwianie na

przejawy niepokojących zachowań u uczniów,
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∙ przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom na temat zagrożeń, jakie mogą pojawić się w

środowisku rówieśniczym i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

∙ eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych w szkole (np. przemoc i agresja),

∙ stosowanie pozytywnych wzmocnień wobec ucznia, dostrzeganie jego osiągnięć, podkreślanie

mocnych stron,

∙ stosowanie szerokiego systemu wsparcia wobec uczniów, którzy borykają się z obniżonym

nastrojem, stanami lękowymi,

∙ prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów dotyczących m.in. konsekwencji

prawnych stosowania różnych form przemocy,

∙ wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu

oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia,

∙ zwracanie uwagi uczniom, których wygląd zewnętrzny jest niezgodny ze statutem,

∙ prowadzenie rozmów z rodzicami, w trudnych sprawach, zespołowo to znaczy nauczyciel lub

wychowawca z pedagogiem albo psychologiem.
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9. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2022/23

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane

na:

● wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej i społecznej ,

● przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej

(szkole, klasie),

● wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

● rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

● przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, w tym związane

z nadużywaniem komputera

● przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

● troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych..

Zadania profilaktyczne programu to:

● przypomnienie norm zachowania obowiązujących w szkole,

● znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

● promowanie zdrowego stylu życia,

● kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

● rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu

i narkotyków),

● eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

● niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów

komórkowych i telewizji,

● wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną

tożsamość,

● uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,

● uczenia dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia

w najbliższym środowisku,

● wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość.
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10. Harmonogram działań

Zadania Forma realizacji Osoby
odpowiedzialne Termin

Rozwijanie
umiejętności
rozpoznawania
własnych uzdolnień
i możliwości

Przygotowanie propozycji zajęć w
zespołach przedmiotowych, prowadzenie
zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań.

Konkursy szkolne i pozaszkolne zgodnie z
planami zespołów  przedmiotowych

Udział w projekcie Fundacji Uniwersytetu
Dzieci:

Ja w relacjach. Jak zrozumieć siebie
i innych.

Jak odczytać emocje.

Praca projektowa. Jak zrealizować projekt.

Udział w programie „Laboratoria
przyszłości”

Zajęcia z orientacji zawodowej

Prezentowanie przez uczniów swoich pasji
Gazetki ścienne prezentujące uczniowskie
pasje i zainteresowania

Wszyscy
nauczyciele

Wszyscy
nauczyciele

Wychowawcy

Wszyscy
nauczyciele

G. Niewiadomski

Wychowawcy
klas 1-3
Nauczyciele
przedmiotowi

wrzesień 2022

cały rok szkolny
2022/2023

cały rok szkolny
2022/2023

cały rok szkolny
2022/2023

cały rok szkolny
2022/2023

cały rok szkolny
2022/2023

Promocja zdrowia,
edukacja
prozdrowotna
i ekologiczna

Gazetki poświęcone zdrowemu stylowi
życia.

Obchody Dnia Zdrowego Żywienia

Udział w akcjach ekologicznych (Dzień
Ziemi, sprzątanie świata), motywowanie
uczniów do zbierania nakrętek, baterii

Nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

według
kalendarza
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Udział w ogólnopolskim projekcie
edukacyjnym
„Z ekologią na ty”

i „Eko-Młodzi mają głos”

Wychowawcy

A. Bołbot

cały rok szkolny
2022/2023

Kształtowanie postaw
patriotycznych
uczniów

Uczczenie Święta Niepodległości,
Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz
obchody rocznicy ogłoszenia „Mazurka
Dąbrowskiego” hymnem narodowym

Poranek patriotyczny

Sprzątanie grobów na pobliskim cmentarzu

U. Baaranowska

Wychowawcy
klas 1-3

Wychowawcy kl. 8

listopad 2022
/maj 2023

listopad 2022

październik 2022

Kształtowanie postaw
ukierunkowanych na
prawdę, piękno i
dobro oraz
wychowanie do
wartości zgodnie z
nauczaniem naszego
Patrona, świętego
Jana Pawła II

Działania wolontaryjne Samorządu
Uczniowskiego i koła Caritas

Udział w Ogólnopolskim projekcie
Edukacyjno-Społecznym „Każdy
inny-wszyscy równi”

Organizacja obchodów Dnia Papieskiego

Konkurs poezji religijnej

Opiekunowie SU
I. Najder

Pedagog specjalny
Nauczyciele
wspomagający

I. Najder

I. Najder
M.Bilińska

według potrzeb

cały rok szkolny
2022/2023

listopad 2022

listopad 2022

Dbanie o kulturę
osobistą ucznia,
używanie słów i
zwrotów
grzecznościowych,
kultura zachowania
wobec innych, w tym
postawa szacunku
wobec osób dorosłych,
nauczycieli i innych
pracowników szkoły

Dzień życzliwości i pozdrowień

Plakaty promujące kulturę osobistą

Warsztaty – nauka pozytywnych zachowań
na lekcjach wychowawczych

Lekcje poświęcone komunikacji
e-mailowej

Docenianie i nagradzanie na forum szkoły
uczniów, wyróżniających się pod
względem kulturalnego zachowania

Wychowawcy
klas 1-3

Wychowawcy
klas 4-8

R. Rucka-Prill

Rada Pedagogiczna

październik 2022

2 razy w roku

według potrzeb

koniec roku
szkolnego
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Motywowanie
uczniów do
właściwego
zachowania poprzez
przestrzeganie
statutu, regulaminu
zachowania

Rozmowy motywacyjne na temat
przestrzegania zasad

Spotkania prowadzone przez szkolnych
specjalistów

Spotkania z prawem – lekcje
wychowawcze

Wychowawcy,
pedagodzy,
psycholog

Wychowawcy

Według potrzeb

2 razy w roku

Pomoc uczniom z
trudnościami w
relacjach
rówieśniczych

Zajęcia rozwijające kompetencje
społeczno-emocjonalne

Warsztaty asertywności, trening
komunikacji interpersonalnej

Prelekcje dla rodziców dotyczące
znaczenia relacji rówieśniczych dla
prawidłowego funkcjonowania dzieci

Pedagog szkolny

Psycholog

Psycholog

wrzesień/
grudzień 2022

listopad 2022

według potrzeb

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

Uczenie zasad
samorządności i
demokracji

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

Opiekunowie SU wrzesień 2022
cały rok szkolny
2022/2023

Profilaktyka
Uzależnień
i cyberprzemocy

Realizacja programu Unplugged
Prezentacja w Power Point.

Bezpieczeństwo w sieci
,,Dzień bezpiecznego Internetu”.

Pedagog szkolny

K. Różalska

cały rok szkolny
2022/2023

luty 2023

Budowanie integracji
klasowej i szkolnej

Uroczystości i imprezy szkolne, wycieczki,
zajęcia integracyjne zgodnie z planami
pracy w poszczególnych klasach, praca
świetlicy szkolnej

Święto Rodziny

Wszyscy
nauczyciele

K.Brzezińska-Rum

według planów
wychowawczych

maj 2023
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11. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych

działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu

wychowawczo-profilaktycznego. Przeprowadzana będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2) analizę dokumentacji,

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) rozmowy z rodzicami,

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

Przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu

Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie

planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie

raportu zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi

w dniu 8 września 2022r.
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