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Program                                

Wychowawczo -profilaktyczny 

 
WSTĘP 
 

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz osobowości.                         

Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, 

intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się wraz z oddziaływaniem hormonów i związanych                    

z tym zmianami emocjonalności człowieka.   

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim 

otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz 

odkrywania i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne 

a także określają swój aktualny styl i sposób na życie.  

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się zachowań z grupy zachowań 

ryzykownych. Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, uczeń może czuć się zagubiony czy osamotniony                                    
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i dlatego będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego 

okresu.  Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy                        

o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach. 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci                             

i młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska w konkretnej sytuacji                  

i grupie społecznej, jak też promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu w stosunku do tych, które usiłuje się 

wyeliminować.  

W społeczności szkolnej można wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na istnienie problemów.                                                                      

Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej zauważalnych wskaźników występujących wśród uczniów należą: 

 pojawianie się agresji słownej rzadko fizycznej, 

 problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby i aspiracje edukacyjne, 

 opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, czasem wagary oraz spóźnienia na zajęcia lekcyjne, 

 kłopoty w samodyscyplinie i czynnościach samoobsługowych, 

 powiększająca się liczba dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi, 

 powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, zażywanie niedozwolonych substancji, bezrobocie, bieda) 

bądź tych, którzy funkcjonują w rodzinach zaburzonych (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, rodziny wielodzietne, eurosieroctwo, 

sieroctwo, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemoc w rodzinie) . 
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Zadaniem szkoły jest prowadzenie ciągłej ewaluacji wskazanych zjawisk poprzez gromadzenie i przetrzymywanie dokumentacji badawczej, 

wywiadów wychowawczych oraz informacji na temat warunków społecznych i materialnych danej rodziny. 

Poza  wskazanymi czynnikami indywidualnymi i społecznymi na jakość życia oraz sukces edukacyjny szkoły mają wpływ 

poszczególne czynniki, które powinny być wzięte pod uwagę w zakresie  ryzyka tj.: 

 kryzys autorytetów, 

 dostępność środków psychoaktywnych, 

 moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol, nikotyna, itp., 

 brak wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz skutków ich przyjmowania, 

 naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane, 

 konflikty rówieśnicze i/lub środowisko, w którym zaburzone jest poczucie bezpieczeństwa, 

 brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych wzorców rodzinnych, 

 niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów , tj. telewizja, Internet, 

 stres i niepowodzenia edukacyjne, 

 brak zdolności do kompensowania stresu,  

 brak nawyku aktywnego odpoczynku, 

 zbyt duże obciążenie obowiązkami edukacyjnymi – mnogość „obowiązkowych” zajęć 

 nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp. 
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 Program Wychowawczo-Profilaktyczny składa się z wielu części, a każda z nich ma na celu zapobieganie pojawianiu się bądź ograniczenie 

występowania czynników ryzyka. Wychodzimy z założenia, że silna więź emocjonalna ucznia ze szkołą, a także nawiązanie współpracy i trwałej 

relacji pomiędzy pracownikami szkoły, a opiekunami uczniów, jest w stanie w znacznej mierze przeciwstawić się podobnym zagrożeniom. 

Wspólne działanie na polu rodzinnym i szkolnym może przynieść zamierzony efekt w momencie, gdy ustalono wspólne cele, a obie strony 

dialogu traktują się po partnersku.                                                                                                                                                                                           

Celem prowadzonych działań wychowawczo-profilaktycznych jest dostarczenie narzędzi, które wzmocnią poczynania szkoły, a w konsekwencji 

doprowadzą do osiągnięcia sukcesu na wybranym polu. Z tego powodu przedstawione działania zgodne są ze standardami kompetencji w 

procesie kształcenia w zakresie zdrowia publicznego, które zostały określone w 1999 roku przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO). 

Zapis informuje, że jednym z celów działalności jest praca ze społecznością i dla społeczności. W przypadku społeczności szkolnej należy                  

do niej zaliczyć wszystkie jednostki, które mają swój wkład w procesie edukacyjnym tj. uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły, 

pozostali pracownicy szkolni, rodzice, opiekunowie dzieci oraz organizacje lokalne. Wszystkie wymienione jednostki stanowią niezastąpione 

ogniwo w procesie edukacyjnym i z tego powodu zostały wcielone w działania prewencyjne proponowane szkole.  

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... 

(Dz.U. 2017 poz. 356) reguluje działania wychowawczo-profilaktyczne jakie powinny zostać spełnione przez każdą placówkę szkolną.                                                                          

Nasze rozwiązania odwołują się do opisanej tam podstawy programowej oraz celów wychowawczych. 
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Istotne wymagania nałożone na szkołę a wynikające z w/w Rozporządzenia: 

 Informują, że każdemu uczniowi powinno proponować się zindywidualizowane wspomaganie rozwoju, czyli taki który jest dostosowany 

do jego potrzeb i możliwości. Niezależnie czego dotyczą trudności, z którymi spotyka się uczeń (np. trudności w nauce, posiadanie 

niepełnosprawności fizycznej czy intelektualnej w stopniu lekkim) zajęcia powinny zostać dostosowane specjalnie do jego zdolności 

psychofizycznych oraz tempa uczenia się. 

 Innym zakresem odpowiedzialności powierzonym szkole jest prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, które 

przygotowują uczniów do wyboru zgodnego z ich możliwościami i aspiracjami kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. 

 W podstawie programowej edukacja zdrowotna odgrywa znaczącą rolę. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, dbanie               

o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób, budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw do aktywności fizycznej 

powinno stać się częścią profilaktyki.  

 Nowa podstawa programowa kładzie duży nacisk na rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych u dzieci i młodzieży 

w wieku szkolnym. Celem placówek szkolnych jest rozbudzanie i/lub wzmacnianie tożsamości narodowej poprzez przybliżanie historii, 

tradycji lokalnych i narodowych oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu społeczności lokalnej i środowisku 

szkolnym.  

Wszystkie  działania, poza oczywistą promowaną tematyką, mają również na celu ułatwienie uczniom nabywania umiejętności życia                          

w społeczeństwie, dążą do socjalizacji jednostki. W związku z tym ich celem jest usprawnienie komunikacji, współpracy w grupie (również                          

w środowiskach wirtualnych), ale również pozwalają na rozwijanie zdolności indywidualnej oraz zespołowej pracy czy organizacji i zarządzanie 

zespołami. Dzięki takiej różnorodności zajęć młodzi ludzie poza zdolnościami socjalizacyjnymi rozwijają również swoją kreatywność oraz 
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przedsiębiorczość, co pozwala na wprowadzanie bardziej innowacyjnych rozwiązań w trakcie kształcenia młodych ludzi, które odpowiednie              

są do poziomu ich aktualnego rozwoju.  

Innowacyjne działania zakładające pracę projektową uczniów, umożliwiają im większą ekspresję ich kreatywności oraz mają wpływ                             

na zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu, dzięki czemu będą mogli sami wpływać na kształtowanie 

procesu uczenia. Kierowanie własnym rozwojem zakłada zarówno pracę indywidualną jak i pracę grupową w zespole klasowym. Dzięki temu 

uczniowie mają możliwość odkrywania siebie i rozwijania zdolności socjalizacyjnych, w tym zdolność do komunikowania się, skutecznego 

przekazywania własnych myśli, słuchania, a nie jedynie słyszenia swoich rozmówców, efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych               

oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Metoda pracy projektowej, która może mieć charakter pracy indywidualnej lub zespołowej, pozwala 

nauczycielom na łączenie kilku zagadnień, a nawet przedmiotów szkolnych w jeden projekt. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca uczniów będzie 

miała bardziej kompleksowy charakter, gdyż wymaga spojrzenia na dane zagadnienie pod wieloma aspektami. Nad pracą projektową ucznia 

bądź grupy uczniów czuwają z góry przypisani nauczyciele, a sam czas jego działanie jest nieograniczony.                                                  

Oznacza to, że projekt może trwać tydzień, miesiąc, a jeśli istnieje taka potrzeba to nawet cały rok. 

Ponadto cele edukacyjne opisane w nowej podstawie programowej zakładają, że w szkole podstawowej będzie kładło się duży nacisk                         

na integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz moralny uczniów.                                                                             

Dzięki odkrywaniu przez dziecko własnych możliwości oraz gromadzenie własnych doświadczeń następuje proces jego wychowania.                   

Młody człowiek podejmując się działania zawsze może liczyć na wsparcie swojego nauczyciela. Nauka będzie prowadzona poprzez 

wykonywanie prostych czynności, ciągłą praktykę oraz podejmowanie intelektualnych  wyzwań , w efekcie takiego wsparcia oraz zaspakajania 

swoich naturalnych potrzeb rozwojowych dziecko osiąga dojrzałość do podejmowania nauki na następujących po sobie etapach edukacyjnych.  

Obszary tematyczne Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zgodne są ze wskazanymi celami i działaniami programowymi oraz wiekiem 

młodych ludzi , podyktowane diagnozą  i wynikającymi z niej potrzebami oraz ewentualnymi pojawiającymi się problemami szkoły.                                                                              

Są to;  1.Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej, 

     2.Budowanie świadomości i przynależności narodowej, 
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3. Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, 

cyberprzemoc, profilaktyka uzależnień. 

        

Misja, Wizja szkoły 

 

1. Misja Szkoły. 

 

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej 

szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie 

warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie , to miejsce : 

 poszanowania godności i praw każdego człowieka; 

 sprawiedliwego rozwiązywania problemów; 

 przygotowania uczniów- wychowanków do: 

1. zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia; 

2. świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie; 

3. dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie; 

4. rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań; 

5. korzystania ze źródeł informacji; 

6. kultywowania tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych; 

7. poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania; 

8. uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie. 
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9. uświadomienia wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców lecz dla  życia.  

10. promowania działań wolontariatu 

Misja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie  jest oparta   na słowach naszego Patrona:                                                       

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej” /Janusz Korczak 

Ponadczasowa myśl naszego patrona – Janusza Korczaka została wspólnie przyjęta przez uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły                             

i rodziców jako motto długoterminowego działania w  szkole.                                                                                                                                                                                                                                      

To, co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem łatwiej: 

  dobrze współpracujemy w gronie uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników; 

  nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem pedagogicznym z rozpoczynającymi pracę; 

 pomagamy sobie nawzajem: pracownicy nauczycielom, nauczyciele uczniom, uczniowie osobom dorosłym; nauczyciele 

rodzicom, rodzice uczniom, działamy na rzecz wolontariatu – pomagamy potrzebującym, 

  stosujemy szkolne procedury, w tym dotyczące zachowania na korytarzu, w szatni, na lekcji, itp.; 

 sukcesywnie wprowadzamy nowe technologie informacyjne i pomoce dydaktyczne. 

To, co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem radośniej: 

 stosujemy zabawy edukacyjne w czasie lekcji i innych zajęć; 

  uśmiechamy się do siebie i jesteśmy życzliwi; 

  organizujemy imprezy integrujące uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły  

  dbamy o wygląd szkoły i otoczenia poprzez radosne kolory i czystość; sadzimy i uprawiamy rośliny kwiatowe; utrzymujemy ozdobione 

gazetki klasowe i na korytarzach.  
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To, co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem mądrzej: 

  uczymy się pilnie w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych; 

  kształcimy się i doskonalimy zawodowo; 

  organizujemy konkursy szkolne i bierzemy udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych; 

  bierzemy udział w życiu kulturalnym Ornety; 

  przestrzegamy wzajemnie praw ucznia, nauczyciela, pracowników; 

  stosujemy zróżnicowane metody i techniki pracy; 

  rozwiązujemy konflikty w sposób sprawiedliwy i spokojny. 

To, co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem bezpieczniej: 

  zachowujemy się zgodnie z zasadami i normami społecznymi; 

  przestrzegamy Statutu Szkoły i procedur wewnątrzszkolnych; 

  rozmawiamy o zasadach bezpiecznego zachowania w szkole i w drodze do szkoły; 

  współpracujemy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi szkołę i rodzinę; 

  szkolimy się w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

  poprawiamy warunki bezpieczeństwa w szkole poprzez monitoring, remonty sal lekcyjnych i korytarzy i dbanie o otoczenie szkoły.   
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2. Wizja Szkoły. 

 

Jesteśmy szkołą nowoczesną,  bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując   i wspierając się nawzajem.                                              

Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje.                                                                                         

Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.  

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, 

poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.  

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć  w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach 

wrażliwość na dobro, prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.  

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, 

zapewniająca im wszechstronny rozwój. Wizją  jest wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, aktywnego, twórczego, wrażliwego, 

otwartego na potrzeby drugiego człowieka, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego                                        

i tolerancyjnego.          

3. Model absolwenta 
 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie to obywatel Europy XXI wieku, który: 

a) w swoim postępowaniu dąży do prawd , 

a) potrafi pomagać innym, 

b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności   

c) posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi, 

d) jest wychowany w duchu wartości, 

e) wykorzystuje różnorodne techniki multimedialne, 
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f) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 

g) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka  w Ornecie to młody obywatel, który zna  historię, kulturę oraz tradycje swojego 

regionu i narodu. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka  w Ornecie to człowiek: 

a. Aktywny - chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej na miarę swoich możliwości. 

b. Ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. Stara się poszerzać swoja wiedzę.  

c. Krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu.  

d. Odpowiedzialny - stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze  doświadczenia.  

e. Cieszy się z sukcesów.  

f. Akceptuje porażki, ale w miarę swoich możliwości szuka innych rozwiązań.  

g. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy.  

h. Otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła.  

i. Uczy się korzystając z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.  

j. Prawy - Rozróżnia dobre i złe uczynki. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.  

k. Punktualny - Dotrzymuje terminów, umie zaplanować swoje zajęcia.  

l. Szanuje czas swój i innych.  

m. Rozważny - Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.  

n. Postępuje zgodnie z zasadami higieny.  

o. Tolerancyjny - Szanujący odmienne poglądy i zachowania innych osób.  
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Program wychowawczo –profilaktyczny 

 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie  opiera się na hierarchii 

wartości przyjętych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy                

oraz tradycji. Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym są spójne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania oraz statutem 

naszej szkoły.  

Myśl przewodnia podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych wynika z założenia , że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która  w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej 

oraz społecznej. Proces wychowania jest uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów uczniów.                                                                                                                                              

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących                         

w środowisku szkolnych i lokalnym. Uwzględniono: 

1) Wyniki ewaluacji wcześniejszego Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki, 
2) Wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora za poprzedni rok szkolny, 
3) Wyniki prowadzonych  ewaluacji wewnętrznych, 
4) Wyniki Innych form przeprowadzonej diagnozy, 
5) Wnioski wypływające z dokumentów ważnych dla szkoły i jej społeczności. 

 

Program oparty jest o ; 

I. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

 Bezpieczeństwo w Internecie . Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 
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 Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

 Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

 Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

II. Cele szkoły określone w Rozporządzeniu 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... (Dz.U. 2017 poz. 356)  

 Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 

przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną 

atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne  ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole 

podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Kształcenie w szkole 

podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:                                                                                                                          

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I –III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;                                                                                                      

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV –VIII szkoły podstawowej.  

Głównymi celami szkoły jest: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, 

wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;  

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;  

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  
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8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały                     

i uporządkowany zrozumieć świat;  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;  

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości   

poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

Wszystkie działania wynikają  z prowadzonej diagnozy , rozmów, dyskusji , prowadzonych ewaluacji,  badań  wynikających z potrzeb członków 

społeczności szkolnej oraz współpracy  z rodzicami . 

 

III. Działania 
 
  Działalność wychowawcza w szkole  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, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, 

chęci do życia i witalności;                                                                                                                                                                                                 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów 

i norm społecznych oraz ćwiczeniu 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) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;                                                                                        
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2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;                                                                                                

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;                                                                                                                              

4) 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;      Nasza szkoła przy prowadzeniu działalności, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami 

realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.  

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu 

hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni 

wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska.                                         

Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych 

przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw. 

Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki:  

1. profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów  i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych               

i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności, min. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie                   

pedagogiczno -wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, 

wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne 

wskazanie osoby,  do której można udać się po pomoc; 

2. profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami 

zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności 

uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, min. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej  

czy pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie 

napotykanych trudności 
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3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka. Profilaktyka wskazująca 

zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni w bardzo dyskretnie                         

i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić mu opiekę szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia 

mu stałej specjalistycznej opieki. 

 

 

IV .Ewaluacja 
 
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego polega na zaplanowanym   i systematycznym gromadzeniu i przetwarzaniu informacji                 

o warunkach, przebiegu  i skuteczności prowadzonych w szkole działań. 

Ocena skuteczności pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji przez co podniesiona zostanie jakość prowadzonych działań. 

Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

1) Obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego, 

2) Wywiady z rodzicami uczniów w temacie prowadzonych badań, 

3) Przeprowadzania badań ankietowych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

4) Raporty z ewaluacji wewnętrznych, 

5) Analizę dokumentacji np. protokoły z posiedzeń szkolnych, sprawozdania wychowawców klas, sprawozdania pedagoga/ psychologa 

szkolnego, dzienniki lekcyjne, opinie, świadectwa, artykuły prasowe o szkole, archiwalia. 

 

V .Zatwierdzanie 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły                                

dnia 28 września 2017r. 

 

 


