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Program Wychowawczo -Profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni 

 

Podstawę prawną szkolnego Programu Wychowawczo –Profilaktycznego stanowią  następujące 

dokumenty: 

•  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 78 poz.483 

zezm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, 1078, 1287, 

1680,1681 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz.60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz.1287). 

• Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 zezmianami). 

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, poz. 1578 z późn.zm.). 

• ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 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. 2015, poz. 1249 z późn.zm). 

• ROZPORZĄDZENIE MEN 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 

(Dz. U. 2017, poz. 356 z późn.zm.). 

      .    Ustawa z dnia 26 pażdziernika 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu       

alkoholizmowi      (Dz.U.z 2016r.poz 487 ze zm.) 

 .   Status Szkoły Podstawowej w Rząśni     
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1 . Wstęp  

 

Szkoła ma za zadanie wspierać uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej psychicznej ,intelektualnej ,duchowej i społecznej .Wszelkie 

działania wychowawcze powinny być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki , w zależności od potrzeb uczniów zarówno w zakresie 

wspierania w prawidłowym rozwoju , jaki i zapobiegania ,i przeciwdziałania zachowaniom problemowym .Szkoła jako jedno ze środowisk wychowawczych, 

wspiera wychowawczą role rodziny. Zgodnie z zapisami w Prawie Oświatowym respektuje chrześcijański systemy wartości ,przyjmując za podstawę 

uniwersalne zasady etyki ,służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności ,miłości Ojczyzny oraz  poszanowania dla dziedzictwa kulturowego ,przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości innych kultur Europy i świata . 

  Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo  -Profilaktycznego obejmują : 

-powszechną znajomość założeń programu przez uczniów ,rodziców i wszystkich pracowników szkoły , 

-zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie , 

-respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły, 

-współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym , 

- współodpowiedzialność za efekty realizacji programu . 

 

1.1 Wizja Szkoły 

Naszym celem jest dążenie do tego ,aby zapewnić uczniom radosny ,wszechstronny , zdrowy i bezpieczny rozwój .Chcemy uczyć kochać nasze środowisko 

przyrodnicze , naszą kulturę i tradycje .Naszym największym dobrem jest dobro ucznia , przygotowujemy go do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z 

trudnościami. Uważamy ,że najlepsze efekty osiągamy poprzez integrację środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 

1.2 Misja Szkoły  

Jesteśmy po to ,aby: 

1.Szanować drugiego człowieka i chronić jego środowisko . 

2.Przekazywać uniwersalne systemy wartości . 
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3.Otwierać się na potrzeby uczniów . 

4.Łagodzić stresy związane z codziennym podejmowaniem obowiązków . 

5.Efektywnie przygotowywać do następnego etapu edukacyjnego . 

6.Czynnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. 

7.Zapewnić bezpieczeństwo . 

8.Nauczyć odpowiedzialności . 

9.Aktywnie uczestniczyć w procesie wychowania. 

 

1.3 Model Absolwenta 

1.Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji. 

2.Jest aktywny ,sprawny, twórczy i pracowity. 

3.Jest optymistyczny ,otwarty na innych. 

4.Jest kulturalny ,koleżeński ,uspołeczniony ,nie zachowuje się agresywnie ,dba o estetykę pomieszczeń. 

5.Jest uczciwy ,nie kłamie ,szanuje cudzą własność . 

6.Umie dbać o swoje zdrowie ,nie ulega używkom. 

7.Potrafi rozwiązywać różnorodne problemy w swoim i cudzym działaniu . 

8.Szanuje i kocha swój kraj oraz swoją małą ojczyznę. 

9.Szanuje środowisko przyrodnicze. 

10.Kocha swoją rodzinę . 

11.Myśli kategoriami człowieka Europy i świata. 
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1.4 Wartości ,Uznawane Przez Społeczność Szkolną ,To: 

- szacunek , 

-uczciwość , 

-prawda , 

- wytrwałość , 

-zdrowie, 

-przyjaźń , 

-miłość , 

-sprawiedliwość , 

-wiedza , 

-punktualność , 

-lojalność , 

-pracowitość, 

 

 

 

1.5 Zadania Dyrektora ,Nauczycieli ,Wychowawców, Samorządu Uczniowskiego 

Dyrektor  

1.Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły ,poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej, kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole. 

2.Współpracuje z zespołem wychowawców ,Samorządem Uczniowskim ,Radą Rodziców. 

3.Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań. 

4.Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy ,stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
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rozszerzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej , opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

 

 

Nauczyciele  

1.Współpracują z wychowawcami w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo –

profilaktycznego. 

2.Reagują na przejawy agresji ,niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów. 

3.Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia. 

4.Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

5.Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

Wychowawcy  

1.Prowadzą działania wspomagające wszechstronny rozwój ucznia. 

2.Kształtują dobrą atmosferę w pracy zespołu klasowego. 

3.Wspóldziałają ze wszystkimi nauczycielami i koordynują ich działania wychowawcze. 

4.Kreują sytuację ,w której dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości . 

5.Utrzymują ścisłą współpracę z rodzicami i wspierają ich w procesie wychowawczym. 

 

Samorząd Uczniowski  

1.Przedstawia potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrektora i nauczycieli. 

2.Podejmuje działania dotyczące życia uczniów. 

3.Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 

4.Angażuje uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz szkoły . 

5.Dba o dobre imię szkoły oraz wzbogaca jej tradycję . 
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6.Wyraża za pośrednictwem opiekunów opinie dotyczące problemów społeczności uczniowskiej . 

7.Podejmuje działania z zakresu wolontariatu . 

 

 

1.6 Współpraca z Rodzicami 

Pierwotnie i największe prawa do wychowania swoich dzieci posiadają rodzice . Nauczyciel jedynie wspierają rodziców w dziele wychowania. Kierunek  

działalności wychowawczej w szkole nie może być sprzeczny z wolą i przekonaniami rodziców . Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem  Rady 

Rodziców i klasowych rad rodziców. 

Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej ,biorą udział w wychowawczych działaniach szkoły poprzez : 

-współtworzenie programu wychowawczo –profilaktycznego, 

-uczestniczenie w zebraniach , 

-udział w szkolnych spotkaniach poświęconych zagadnieniom wychowawczym , 

-uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia ich dziecka i przyczynach nieobecności na zajęciach , 

-współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych, 

-udział w charakterze opiekuna , w wycieczkach szkolnych i imprezach organizowanych  przez szkołę , 

-indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami, 

-utrzymanie systematycznego kontaktu z wychowawcą ,w celu uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ,jego zachowania ,postępów w nauce i 

przyczyn trudności  w szkole. 

 

2.OGÓLNE CELE PROGRAMU 

1.Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia. 

2.Przygotowanie wychowanka do znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie . 

3.Czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem ucznia w społeczności szkolnej . 

4.Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu ,szkoły i środowiska rówieśniczego. 
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3.SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Uczeń : 

-zna świat wartości ,w tym ofiarności ,współpracy , solidarności , altruizmu ,patriotyzmu, szacunku do tradycji 

-udziela pomocy rówieśnikom oraz szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

-potrafi rozwiązywać konflikty, radzić sobie z trudnymi uczuciami (złość ,gniew ,strach) w sposób asertywny ; 

-buduje poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości , 

-potrafi komunikować się z innymi ,dyskutować ,bronić i uzasadniać własny punkt widzenia ; 

-kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem do polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata; 

-dba o zdrowie ,higienę osobistą ,estetykę ubioru i pomieszczeń; 

-dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

-rozwija swoje zdolności i zainteresowania 

 

4. DIAGNOZA SYTUACJI SZKOLNEJ 

Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron funkcjonowania szkoły w dziedzinie wychowania i profilaktyki jest punktem wyjścia do tworzenia i poprawiania 

warunków dla realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych w naszej placówce .W diagnozie wzięto pod uwagę opinie uczniów, rodziców  ,oraz 

nauczycieli ,uzyskanie za pomocą : 

-analiza ankiet ewolucyjnych skierowanych do rodziców , uczniów klas IV-VIII oraz nauczycieli 

-analiza sprawozdań wychowawców klas I-VIII; 

-wywiad z wychowawcami klas I-VIII; 

-analiza dokumentacji szkolnej ,wyników konkursów pozaszkolnych; 

-efekty przeprowadzonych w szkole projektów ,programów ,wyjazdów, wycieczek; 

-wywiad z uczniami klas I-III 

-obserwacja zachowań ,postaw i działań uczniów; 
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-wyniki sprawozdania Samorządu Uczniowskiego 

-analiza postępów uczniów w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych . 

 

Na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy sporządzono mapę zagrożeń naszej szkoły (czynniki ryzyka): 

- Zdarzają  się incydenty związane z przemocą fizyczną i słowną  

-Nie wszyscy uczniowie i rodzice wiedzą ,co jest ważne dla ucznia w jego dalszej nauce i pracy . 

-Nie wszyscy uczniowie i rodzice wiedzą ,co powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania. 

- Niebezpieczne zabawy podczas przerw (popychanie ,rzucanie przedmiotami, niewłaściwe używanie sprzętu sportowego /zabawek ,gwałtowne zbieganie po 

schodach). 

-Brak należytego szacunku do rówieśników i dorosłych –nie wszyscy uczniowie używają zwrotów grzecznościowych. 

 

Czynniki chroniące uczniów: 

-Poczucie bezpieczeństwa w szkole 

-Pozytywne relacje z nauczycielami. 

-Zaufanie uczniów do wychowawców klas 

-Zaangażowanie uczniów w akcje charytatywne. 

-Silne więzi rodzinne. 

-Właściwa współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły. 

Z analizy zebranych informacji podjęte zostaną działania zmierzające do poprawy i rozwiązania istniejących w naszej szkole trudności i problemów. 

Obejmować będą one : 

-podniesienie świadomości uczniów  w zakresie unikania ryzykownych zachowań w grupie rówieśniczej  

-podniesienie świadomości uczniów na temat właściwych zachowań w stosunku do rówieśników i dorosłych, 

-zwiększanie wiedzy uczniów i rodziców dotyczącej wpływu używania substancji energetyzujących ,dopalacz ,narkotyków ,alkoholu oraz papierosów/e-

papierosów na ich zdrowie i życie , 
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-przekazanie informacji dotyczących kwalifikacji prawnych niektórych zachowań i czynów oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny , 

-prezentowanie uczniom pozytywnego wpływu aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania na ich rozwój psychofizycznych, 

-kształtowanie uważności na wzajemną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej 

-uświadomienie uczniom i rodzicom ,jak ważna jest inwestycja w przyszłość dziecka. 

 

 

 

 KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA 

 Zadania do realizacji Sposób realizacji 

SF
ER

A
  P

SY
C

H
IC

ZN
A

 

Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących 

bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. 

- ustalenie i zawarcie wewnątrzklasowych kontraktów dobrego zachowania – samoocena; 

- zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów, regulaminem Samorządu Uczniowskiego; 

- zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na lekcji w-f ;  

- udział uczniów klas 1-3 w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach 

programu „Ratujemy i uczymy ratować” 

- przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw; 

- organizowanie Dnia Sportu; 

- zajęcia techniczne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer, 

rowerzysta; 

- egzamin na kartę rowerową; 

- spotkania z pracownikami Komendy Powiatowej Policji, przedstawicielem Straży Pożarnej, 

ratownictwa wodnego oraz pielęgniarką medycyny szkolnej; 

- zapoznanie z regulaminem sali gimnastycznej, boiska szkolnego, placu zabaw; 

- zapoznanie z regulaminem pracowni szkolnych; 
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- utrwalenie i poznanie zasad właściwego zachowania w razie uruchomienia sygnałów 

alarmowych, próbny alarm przeciwpożarowy; 

Przeciwdziałanie agresji (fizycznej, psychicznej) ; - bieżąca korekta zachowań nieprawidłowych; 

- zajęcia rozwijające u uczniów umiejętności psychologiczne i społeczne; 

Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych w bieżącej pracy z uczniem; 

- rozmowy o zasadach i wartościach na lekcjach z wychowawcą; 

- eliminowanie zachowań agresywnych poprzez kształtowanie umiejętności pokojowego 

rozwiązywania konfliktów-  wykorzystywanie bieżących sytuacji szkolnych. Zajęcia 

warsztatowe z pedagogiem; 

- uświadomienie prawnych konsekwencji popełnianych wykroczeń i przestępstw przez 

nieletnich – spotkanie z policjantem dla uczniów; 

SF
ER

A
  I

N
T

EL
EK

TU
A

LN
A

 

WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA, STOSOWNIE DO JEGO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI 

Zadania do realizacji Sposób realizacji 

Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań i uzdolnień 

- udział uczniów w kołach zainteresowań; 

-udział w konkursach przedmiotowych; 

- organizacja apeli okolicznościowych; 

Organizowanie pomocy w niwelowaniu deficytów 

rozwojowych i trudności szkolnych. 

- organizowanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz usprawniających umiejętności; 

- propagowanie pomocy koleżeńskiej wśród uczniów; 

- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem – zajęcia warsztatowe z wychowawcą, 

przedstawicielami PPP ;  
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Dostarczenie rodzicom informacji na temat 

wspierania dzieci w rozwijaniu własnych 

możliwości. 

- organizowanie przez wychowawcę spotkań indywidualnych z rodzicami oraz zebrań z 

rodzicami; 

- pedagogizacja rodziców; 

- rozmowy telefoniczne z rodzicami; 

- udostępnienie wykazu instytucji w których można uzyskać pomoc specjalistyczną; 

Stwarzanie uczniom  możliwości odnoszenia 

sukcesu i satysfakcji w czasie zdobywania nowych 

doświadczeń. 

- rozwijanie motywacji do nauki 

- tworzenie warunków do osiągania sukcesów z uwzględnieniem indywidualnych 

predyspozycji uczniów; 

- udział w konkursach, turniejach przedmiotowych; 

- uczestnictwo w kołach zainteresowań; 

- promowanie sukcesów uczniów 

 

SF
ER

A
  D

U
C

H
O

W
A

 

FORMOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ GODNOŚCI UCZNIA, KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW 

SPOŁECZNYCH 

Zadania do realizacji 

 

Sposób realizacji 

 

Kształtowanie szacunku do drugiego człowieka. - tworzenie podczas zajęć życzliwej i serdecznej atmosfery, opartej na wzajemnym szacunku i 

tolerancji wobec postaw innych; 

- organizowanie „Dnia Życzliwości” w szkole; 

- udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka; 

 

Wychowanie w duchu tolerancji dla odmienności. - promowanie poprzez pracę zespołową szacunku i tolerancji wobec innych; 
- przeprowadzenie zajęć dotyczących tolerancji oraz różnic indywidualnych; 
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Kształtowanie prawidłowych postaw uczniowskich 

oraz zasad dobrego zachowania. 

 

- zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły na lekcjach; 
- zapoznanie z kryteriami ocen z zachowania; 
- promowanie pozytywnych postaw na forum klasy i szkoły; 
- zajęcia z wychowawcą na temat asertywności; 
- udział w projektach profilaktycznych, akcjach charytatywnych; 

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy 

klasowej i społeczności szkolnej, kształtowanie 

uczucia empatii. 

 

- trening umiejętności na lekcjach z wychowawcą (radzenia sobie ze złością, gniewem); 

- przeprowadzenie na godzinach z wychowawcą ćwiczeń i zabaw integrujących grupę oraz 

zapobiegających wykluczeniu i agresji; 

 - organizowanie imprez integracyjnych – Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, wigilia 

klasowa, walentynki, dyskoteki szkolne, choinka noworoczna, Dzień Kobiet; 

Przeciwdziałanie agresji (fizycznej, słownej, 

psychicznej) 

- bieżąca korekta nieprawidłowych zachowań; 

- spotkania z pedagogiem, psychologiem; 

- organizowanie lekcji, prelekcji, koncertów profilaktycznych poruszających problematykę 

zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi; 

- współpraca z kuratorami sądowymi i innymi instytucjami wspomagającymi rodziców i 

uczniów zagrożonych demoralizacją; 
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   PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Zadania do realizacji Sposób realizacji 

Uświadomienie uczniom negatywnych skutków 

działań środków psychoaktywnych, dopalaczy, 

napojów energetyzujących. 

- informowanie uczniów o negatywnych skutkach zażywania tytoniu, alkoholu, środków 

psychoaktywnych, napojów energetyzujących podczas zajęć z wychowawcą i prelekcji z 

terapeutą, pielęgniarką szkolną; 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Komendą Powiatową Policji  w 

zakresie organizowania prelekcji i warsztatów n/t szkodliwości stosowania używek; 
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Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z 

korzystania z mediów elektronicznych, cyfrowych i 

innych. 

- spotkania z terapeutą lub przedstawicielem PPP na temat zagrożenia cyberprzestrzeni i 

świata wirtualnego; 

- zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu; 

- gazetki tematyczne na korytarzu szkolnym; 

Rozpoznanie wczesnych objawów używania 

substancji psychoaktywnych i zagrożeń 

wynikających z korzystania z internetu. 

- uświadomienie rodzicom potrzeby kontrolowania tego, co dziecko czyta, ogląda, w jakie gry 

komputerowe gra – prelekcja z psychologiem /pedagogiem; 

- poszerzenie wiedzy rodziców na temat rozpoznawania wczesnych objawów używania 

substancji psychoaktywnych – prezentacja przygotowana przez wychowawców; 

- organizowanie spotkań, warsztatów dla rodziców, opiekunów, wychowawców na temat 

rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego; 

SF
ER

A
 

FI
ZY

C
Z PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

Zadania do realizacji Sposób realizacji 
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Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i 

higienicznych. 

- pogadanki z uczniami na lekcji na temat dojrzewania płciowego, problemów okresu 

dojrzewania, higieny osobistej, dostosowania stroju do okoliczności; 

- realizowanie zajęć wychowania dożycia w rodzinie; 

- przeprowadzenie fluoryzacji wśród  uczniów; 

 - dbałość o swój wygląd i estetykę ( spotkania i rozmowy z pielęgniarką szkolną, 

wychowawcą, nauczycielem podczas zajęć wychowania do życia w rodzinie) ;  

- uczestnictwo uczniów w zajęciach SKS;  

Propagowanie zdrowego trybu życia i zdrowego 

odżywiania. 

- realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki związanej z racjonalnym odżywianiem się; 

- realizacja programu „Trzymaj formę”; 

- przystąpienie do unijnych programów „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” ;  

- udział uczniów na pływalni w Pajęcznie; 

- gazetki tematyczne na korytarzu szkolnym; 
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KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH 

Zadania do realizacji Sposób realizacji 

Kształtowanie umiejętności korzystania z 

autorytetów, w tym patrona szkoły. 

- odwoływanie się do nauki Jana Pawła II ;  

- organizowanie dni patrona szkoły; 

- promowanie postaci historycznych i żyjących mogących być autorytetami dla młodzieży; 

Poznanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych, 

środowiskowych, narodowych i europejskich. 

- kultywowanie tradycji szkolnych, znaczenie pocztu flagowego; 

- budzenie szacunku dla symboli narodowych i europejskich: akademie, apele (kotyliony, strój 

galowy); 

- udział uczniów w konkursach o tematyce historycznej, kształtujących postawy patriotyczne i 

obywatelskie; 
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- kultywowanie tradycji szkolnych- udział w uroczystościach szkolnych z obchodzeniem 

rocznic narodowych,  

- wycieczki turystyczno – krajoznawcze; 

- zapoznawanie uczniów z państwami sąsiadującymi z Polską, symbolami Unii Europejskiej, 

najważniejszymi zabytkami należącymi do Unii Europejskiej; 

Integrowanie społeczności uczniowskiej ze 

społecznością lokalną poprzez organizowanie 

obchodów świąt narodowych. 

- uczestnictwo uczniów w uroczystościach o charakterze patriotycznym; 

- poznanie historii, tradycji, kultury „małej ojczyzny” i regionu, odwiedzenie miejsc pamięci 

narodowej; 

- udział w gminnych uroczystościach patriotycznych; 

SF
ER
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L ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH 

Zadania do realizacji Sposób realizacji 
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Kształtowanie świadomości czytelniczej u uczniów 

klas I-VIII . 

- obchody Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek Szkolnych; 

- udział uczniów w lekcjach bibliotecznych mających na celu propagowanie czytania książek, 

zapoznanie z regulaminem czytelni – pogadanki dotyczące budowy książki, karty katalogowej, 

strony tytułowej, encyklopedii, słowników, konkursy czytelnicze; 

- pasowanie na czytelnika uczniów klas I 

- współpraca biblioteki z nauczycielami; 

 - bieżące informowanie o ilości przeczytanych książek – wybór czytelnika miesiąca; 

- pogadanki dotyczące wyboru odpowiednich czasopism dostosowanych do wieku; 

- organizowanie wspólnego czytania; 

- organizowanie wyjść lub wyjazdów do innych bibliotek; 

- udział uczniów w konkursach; 

- systematyczne wykorzystywanie na lekcjach różnych źródeł informacji dostępnych w 

bibliotece; 
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ROZWIJANIE POCZUCIA JEDNOŚCI CZŁOWIEKA Z OTACZAJĄCYM ŚWIATEM 

Zadania do realizacji Sposób realizacji 

Promowanie proekologicznych postaw i zachowań 

uczniów. 

- włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym „Sprzątanie Świata”„Dnia Ziemi”; 

- organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych, zajęcia terenowe, edukacja 

przyrodnicza, zajęcia techniczne; 

- kształtowanie wśród uczniów klas młodszych umiejętności obserwowania przyrody i 

uświadamianie odpowiedzialności za czystość środowiska; 

- zbiórka surowców wtórnych – baterii i nakrętek; 

- przygotowanie gazetek klasowych tematycznych; 
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Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska 

i ekologii. 

- poruszanie tematyki dotyczącej dbałości o środowisko naturalne, ochrony przyrody i 

ekologii; 

- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska; 

- organizowanie zbiórek dla schronisk; 

 

 

6. OCZEKIWANE EFEKTY UCZNIÓW W WYNIKU DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

Uczeń: 

 

      - potrafi funkcjonować w nowej grupie i efektywnie w niej działać, 

      - posiada nawyki dobrego zachowania i efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi, 

      - ma poczucie własnej wartości, wykazuje wiarę we własne możliwości i potrafi zachować się w sytuacjach trudnych, 

      - rozumie siebie i dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym, 

      -  akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa, jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, 

      - doświadcza uczuć i potrafi je nazwać, 

      - potrafi nazwać i ocenić własne zachowania, 

      - określa, jakie są jego potrzeby, obowiązki i jakie powinien podejmować decyzje, 

      - rozumie i wraża potrzebę rozwijania swoich zainteresowań, 

      - zna normy i zasady życia społecznego i według nich postępuje, 

      - posiada wiedzę o tym, jak radzić sobie z trudnościami w kontaktach międzyludzkich, 

      - podejmuje próby rozwiązania konfliktów i problemów, 

      - potrafi wyrazić swoją opinię i sądy, nie naruszając godności drugiej osoby, 
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      - przyjmuje postawy asertywne,  

      - aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, jest kreatywny i efektywnie angażuje się w pomoc na rzecz innych, 

      - dąży do określenia swojej tożsamości, ma poczucie własnej godności i szanuje godność drugiego człowieka, 

      - potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, 

      - ceni przyjaźń i miłość 

      - umie radzić sobie w sytuacji przemocy, stresu, zagrożenia, 

      - potrafi bezpiecznie i higienicznie spędzać czas w szkole i poza nią, 

      - zna konsekwencje zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia tytoniu, wpływu używek na własne zdrowie,  

      - zdaje sobie sprawę z negatywnego wpływu Internetu i telewizji na stan swojego zdrowia. 

 

7. WYKAZ ORGANIZACJI I PLACÓWEK WSPOMAGAJĄCYCH REALIZACJĘ PROGRAMU 

 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni. 

3. Komenda Powiatowej Policji w Pajęcznie. 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni. 

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rząśni. 

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni. 

7. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pajęcznie. 

8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie. 
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8. EWALUACJA PROGRAMU 

 

             Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego, o ile zaistnieje taka potrzeba. W trakcie realizacji programu podjęte będą działania 

stwierdzające skuteczność zastosowanych metod oraz form aktywności uczniów w kontekście założonych celów. Analizie poddane będą osiągnięcia uczniów, ich postawy, 

zachowanie oraz oddziaływanie środowisk, a także inne czynniki mające wpływ na jakość procesu wychowania i edukacji. Na podstawie analizy możliwe będzie wyciągnięcie 

konkretnych wniosków, co pozwoli na ewentualną modyfikację programu i ułatwi osiągnięcie celów. 

            Ewaluacji dokona Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z rodzicami i Samorządem Uczniowskim, na koniec każdego roku szkolnego, na podstawie: 

           - obserwacji i analizy zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów, 

           - analizy wyników konkursów przedmiotowych, 

           - analizy dokumentacji szkolnej (dzienników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć dodatkowych), 

          - ankiet ewaluacyjnych 

          - rozmów z uczniami i rodzicami, 

          - wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

          Sprawozdanie z realizacji programu ma formę informacji i nie podlega formalnemu zatwierdzeniu, natomiast musi zawierać propozycje działań na kolejny rok  

           szkolny. 

Program opracował zespół nauczycieli ds. aktualizacji dokumentacji szkolnej  : Katarzyna Wilk, Katarzyna Urbańczyk, Magdalena Waga. 

 

 

 

  

 

 


