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I. PODSTAWA PRAWNA

● Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz.

483 z późniejszymi zmianami);

● ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuły: 1, 4, 5, 22, 33, 34a,

40 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

● ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz. U z 2007 r. Nr

247, poz. 1821 z późniejszymi zmianami);

● rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w

poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. Nr 4, poz. 17);

● rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, § 2.1.1 (Dz. U.

z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)



● art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59)

szkoła podstawowa od 1 września 2017r.

● Statut Szkoły.

I. Funkcjonowanie szkoły - diagnoza środowiska szkolnego w roku szkolnym
2021/2022

Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu leży w gminie Bobrowo, powiat brodnicki. W roku

szkolnym 2021/2022 do szkoły uczęszcza 185 uczniów, z czego 135 to uczniowie klas

I-VIII. Do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez 1 nauczyciela uczęszczają

sześciolatki - 14 pięciolatki – 11. W szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny 3-4

latków w liczbie 25 osób, w tym oddziale pracuje 2 nauczycieli. Uczniowie naszej szkoły to

również dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami i schorzeniami. Dzieci te

otoczone są opieką, mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjne,

korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, dydaktyczno – wyrównawcze. Uczniowie

szkoły mają też zapewnione posiłki w stołówce szkolnej. Wszyscy uczniowie mają

możliwość korzystania z nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na terenie

szkoły. Są to zajęcia rozwijające, koła zainteresowań dostosowane do potrzeb i zainteresowań

dzieci, m.in. koło muzyczne, ekologiczne, języka angielskiego, j. polskiego, koło z

matematyki. Przynależą do organizacji działających na terenie szkoły: Szkolne koło

wolontariatu „Caritas”. Uczą się samorządności działając w samorządach klasowych i

samorządzie szkolnym. Mają liczne okazje do prezentowania swoich uzdolnień i talentów

podczas wielu przeglądów, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

Szkoła dysponuje siedmioma izbami lekcyjnymi, salką do zajęć specjalistycznych, salą

gimnastyczną, biblioteką, salą informatyczną (która jednocześnie pełni funkcję sali

lekcyjnej), salą do nauki dla oddziału przedszkolnego 3-4 latków oraz 5-6 latków, stołówką,

kuchnią, pokojem nauczycielskim, gabinetem dyrektora, pielęgniarki, sekretariatem, dwiema

szatniami. Kadrę pedagogiczną stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele: 8

dyplomowanych, 7 mianowanych, 2 kontraktowych. Wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce

dydaktyczne pozwala na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W szkole kładzie się duży nacisk na współpracę z rodzicami, ponieważ tylko wspólne

oddziaływania wychowawcze na gruncie dom rodzinny – szkoła mogą przynieść oczekiwane



i pozytywne efekty wychowawcze. W tym celu organizujemy zebrania z rodzicami,

konsultacje oraz rozmowy indywidualne, czy prelekcje dla rodziców. Rodzice chętnie

uczestniczą w życiu szkoły służąc swoją pomocą w organizowaniu wycieczek, imprez

szkolnych, np. festynu na dzień dziecka, zabawy karnawałowej, mikołajek, kiermaszy,

inscenizacji, a także włączając się do prac społecznych i inwestycji w szkole.

Szkoła zlokalizowana jest poza wsią. Dzieci do szkoły przyjeżdżają autobusem, chodzą

pieszo, przyjeżdżają na rowerze lub są dowożone samochodami przez rodziców. Został

wybudowany parking dla rodziców poza ogrodzeniem szkoły oraz chodnik, którym dzieci

bezpiecznie chodzą z parkingu do szkoły. Dzięki temu został ograniczony ruch na placu

przed szkołą, co zwiększyło bezpieczeństwo wszystkich. W celu zapewnienia

bezpieczeństwa uczniów w budynku szkoły, jak również na boisku szkolnym w godzinach

pracy szkoły zostały wyznaczone dyżury nauczycielskie. Na przerwach dyżurami objęte są

nie tylko korytarze szkolne, ale również takie pomieszczenia jak: toalety, stołówka,

pomieszczenia przy sali gimnastycznej. Teren szkoły jest ogrodzony.

Z analizy dokumentacji szkolnej, obserwacji, rozmów oraz ankiet wynika, że poziom

bezpieczeństwa uczniów w szkole jest zadowalający. Natomiast wśród uczniów występują

sporadycznie następujące problemy: konflikty rówieśnicze, zachowania agresywne wobec

rówieśników, elementy przemocy rówieśniczej (dokuczanie, przezywanie, nieprzestrzeganie

zasad bezpieczeństwa oraz norm i zasad obowiązujących w szkole, wulgarne słownictwo),

brak motywacji do nauki, negatywny stosunek do obowiązków szkolnych, brak

poszanowania  własności prywatnej i szkolnej.

Środowisko rodzinne naszych uczniów jest zróżnicowane pod względem struktury

zatrudnienia, zamożności i poziomu życia. Na przestrzeni ostatnich lat nie zanotowano

szczególnej eskalacji problemów społecznych takich jak: euro sieroctwo, bezrobocie,

ubóstwo, uzależnienia w rodzinach. Natomiast zarejestrowano ilościowy i jakościowy wzrost

problemów w obszarze życia rodzinnego naszych uczniów. Zaistniały przypadki porzucenia

dzieci przez matki, rodziny zastępcze. Kilka rodzin objętych kuratelą sądową. Są one

czynnikiem ryzyka występowania zachowań zagrażających prawidłowemu rozwojowi

dziecka w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Są to najczęściej: zaburzenia więzi

rodzinnych, separacje, rozwody, konflikty w rodzinach, niekonsekwencja w wychowaniu,

nadmierna tolerancja, modelowanie nieprawidłowych zachowań i postaw, nieporadność w

sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niespójny front wychowawczy rodziców,



niewielkie zainteresowanie niektórych rodziców sprawami szkolnymi dziecka, wyizolowanie

społeczne związane z pandemią Covid-19 oraz zdalnym nauczaniem.

Z przeprowadzonych obserwacji i analiz wynika, że wśród uczniów naszej szkoły nie ma

problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, paleniem tytoniu, piciem

alkoholu, a większość uczniów wie jak bezpiecznie korzystać z komputera i internetu. Nie

zaobserwowano również zjawiska wagarów.

W rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych szkoła współpracuje z

instytucjami i organizacjami takimi jak :

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brodnicy,

- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Toruniu,

- Komenda Miejska Policji w Brodnicy,

- Straż Gminna w Bobrowie,

- Sąd Rejonowy w Brodnicy – Wydział Rodzinny i Nieletnich,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie,

- Rzymsko-katolicka Parafia pod wezwaniem Jana Chrzciciela.

- Koło Gospodyń Wiejskich w Nieżywięciu

- Ochotnicza Straż Pożarna w Nieżywięciu

- Biblioteka Publiczna

- Wiejski Dom Kultury w Nieżywięciu

- Świetlica Środowiskowa w Nieżywięciu

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest

wszechstronny rozwój Ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym,

moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła jako środowisko

wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju,

kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć

edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie

istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Szkoła wspomaga rodziny uczniów w roli wychowawczej poprzez organizację zajęć

wychowania do życia w rodzinie oraz kładzie duży nacisk na prawidłowe zachowania



społeczne, zwłaszcza: prawdomówność, empatię, szlachetność, odpowiedzialność społeczną i

dbałość o zdrowie. Organizowane są akcje i zbiórki charytatywne, uczniowie angażowani są

we współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich, OSP, szkoła włącza się w akcję zachęcającą do

szczepień przeciw Covid-19 oraz zwraca szczególną uwagę na działania profilaktyczne,

minimalizujące możliwość zakażeń w szkole, np. dystans społeczny, dezynfekcja, noszenie

maseczek ochronnych w przestrzeni wspólnej. Dzięki wycieczkom edukacyjnym oraz

konkursom i organizowanym imprezom, takich jak: Rok Norwida, akademie z okazji świąt

państwowych i religijnych, konkursy okazjonalne związane z Wielkanocą, Bożym

Narodzeniem, 100-leciem utworzenia OSP w Nieżywięciu, szkoła rozwija uczniów w

kierunku edukacji klasycznej i patriotycznej, wprowadza w dziedzictwo cywilizacyjne

Europy oraz polską kulturę. W szkole organizowany jest Tydzień Ekologiczny, Sprzątanie

Świata, zbierane są surowce (makulatura, baterie) oraz segregowane są śmieci, co pomaga w

edukacji ekologicznej. Szkoła wspiera uczniów i rodziców w sytuacji kryzysowej wywołanej

przez pandemię Covid-19 poprzez prelekcje organizowane we współpracy z Poradnią

Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, lekcje wychowawcze

poświęcone przeciwdziałaniu Covid-19, reintegracji uczniów podczas wszystkich zajęć

szkolnych, zapewnieniu pomocy technologicznej podczas nauczania zdalnego i hybrydowego

w postaci wypożyczenia ze szkoły laptopów oraz pomocy w ich obsłudze oraz rozwiązaniu

problemów technologicznych.

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i konsultacji z

rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz

podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022.

III. MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem

społeczności szkolnej, jest współodpowiedzialny za innych, ma wpływ na tworzenie

pozytywnego klimatu szkoły.

2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie

wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów, z uwzględnieniem

dorobku cywilizacyjnego Europy.

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i

umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.



4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych

uczniów.

5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia, zwracając szczególną uwagę na

odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych.

6.  Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

WIZJA SZKOŁY

Działamy po to aby:

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do

kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma

umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi

mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy

nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje

twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi

nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego

pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny".

Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i

duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać

słusznych wyborów.

IV. GŁÓWNE CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ

1. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i zdrowotnego uczniów.

2. Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i

społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i

świecie.

3. Kształtowanie kompetencji umożliwiających uczniom aktywne funkcjonowanie w

środowisku kulturalno-przyrodniczym.



IV.  SYLWETKA ABSOLWENTA

Na podstawie własnych doświadczeń, oczekiwań rodziców, możliwości rozwojowych
uczniów oraz zasobów szkoły  stworzono  profil absolwenta.

Absolwent jest:
● dobrym obywatelem: utożsamia się z ojczyzną, szanuje symbole i dziedzictwo

narodowe;
● ciekawy świata: chętnie gromadzi wiadomości z różnych źródeł, dostrzega złożoność

świata, analizuje związki przyczynowo – skutkowe;
● prawy i uczciwy: stosuje się do norm obowiązujących w jego środowisku, rozróżnia

zachowania dobre i złe;
● tolerancyjny: rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym, stara się

zrozumieć innych; samodzielny: wykazuje inicjatywę społeczną, bierze udział w
akcjach charytatywnych;

● obowiązkowy: rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań, efektywnie
wykorzystuje ofertę edukacyjną szkoły;

● aktywny i kreatywny: potrafi pracować w zespole, realizować wspólne projekty,
identyfikuje się ze społecznością szkolną;

● przyjazny: pozytywnie ocenia otaczający go świat, siebie i innych, jest zdolny do
ofiarnej przyjaźni;

● otwarty: wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu szkoła, łatwo nawiązuje
współpracę z innymi, śmiało prezentuje swój punkt widzenia, rozważa poglądy
innych;

● życzliwy i troskliwy: chętnie pomaga zarówno ludziom starszym jak i młodszym
kolegom, uczestniczy w akcjach charytatywnych;

● dostrzega rolę rodziny w życiu społecznym i szanuje tradycje;
● sumienny i punktualny: dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych.

potrafi:

● doskonale funkcjonować w otoczeniu,
● dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne,
● wykorzystywać zdobytą wiedzę,
● stosować zasady fair play,
● umiejętnie korzystać z technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
● dbać o własny rozwój duchowy,
● zachować się asertywnie w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu,
● dbać o środowisko naturalne,
● okazywać szacunek,
● stawać w obronie słabszych.

V. POWINNOŚCI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW



Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej i profilaktycznej, wspomagając i uzupełniając

rodziców, powinni dążyć do tego, aby uczniowie:

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,

duchowym).

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,

dobra i piękna.

3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

4. Mieli poczucie bezpieczeństwa, komfortu, czuli pozytywny klimat szkoły.

5. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze

indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do dobra własnego z

dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych.

6. Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

7. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz

przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie.

8. Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów i

hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

9. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich

poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i

uczniów.

VI. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły
opiera się na:

1. Opracowaniu przez rodziców Programu Wychowawczego i Profilaktycznego

Szkoły, zatwierdzaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu

swoich opinii o nim.

2. Określaniu i współdecydowaniu o celach edukacyjnych szkoły (ankiety

ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców z

Dyrektorem Szkoły).



3. Współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań

wychowawczych.

4. Pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez

pedagogizację, profilaktykę, reedukację i terapię pedagogiczną.

5. Współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i

klasowych.

6. Stworzeniu warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów

nauczycieli z rodzicami.

7. Umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

8. Zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom

ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom patologicznym.

9. Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania

działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy.

10. Organizowaniu działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej w

rodzinie, szkole i środowisku lokalnym.

VII. ZADANIA OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega

na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego

rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia 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.



Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i

profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów

umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach

uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

1. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby

szkoły z obszaru  wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

1) badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców w

realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

2) spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

3) analizy stanu wychowania w szkole:

(-) obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych

do dziennika,

(-)  sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

2. Kryteria efektywności.

1. Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w

szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas

planowania i realizacji klasowych planów pracy.

3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują

przy jego realizacji.

W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć się śmiałości, w pełni je

aprobować. Uczniowie mogą uczyć się lubić samych siebie. Często słyszą słowa uznania,

uczą się stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać

sobie i innym. Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i

sprawiedliwość. Dzieciom, które mają trudności w nauce, potrzebne jest nasze zrozumienie i

wsparcie.

VIII.  ZADANIA SZCZEGÓŁOWE



Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla dzieci klas I- III

oraz oddziałów przedszkolnych są realizowane w ramach zajęć edukacyjnych.

Zadania o charakterze
wychowawczo- profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań

Wzajemne poznanie się. 1. Uczniowie biorą udział w zabawach
integrujących grupę lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach klasowych i
szkolnych.

Tworzenie warunków rozwoju
indywidualnych zainteresowań.

1.Tworzenie kącików i gazetek tematycznych.

2.Indywidualizacja  pracy z uczniem.

Poznanie reguł zachowania w
miejscach publicznych.

1.Uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego
zachowania.

Przeciwdziałanie agresji i  przemocy
utrudniające życie we współczesnym
świecie.

1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i
wyzbyciu się słabości.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu
wyeliminowania  niepożądanych zachowań.



Bezpieczeństwo. 1.Nauczyciele zapoznają uczniów z
regulaminami.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych
dotyczących bezpieczeństwa przy współpracy
policji, straży.

3. Zapoznanie uczniów z telefonami
alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

4. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach,
przerwach, placu zabaw i wycieczkach
szkolnych.

Wdrażanie ucznia do samodzielności. 1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących
samodzielności w wykonywaniu czynności
samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej -

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do
czytelnictwa.

Tolerancja dla inności. Prawa dziecka. 1.Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z
Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Poznanie obowiązków ucznia.

3.  Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo
mogą się zwrócić  z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczą w pogadankach na temat
tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

Dbałość o dobry klimat w szkole. 1. Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2. Obserwacja zachowań, na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.



Kształtowanie postaw  obywatelsko –
patriotycznych.

1.Uczniowie kultywują tradycje związane z
najbliższą okolicą, krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze
szkolnym i  państwowym.

Przygotowanie uczniów do
praktycznego wykorzystania

wiedzy.

1.Uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

2.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji –
wykonywanie projektów.

Propagowanie zdrowego stylu życia. 1.Praca na zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych, w organizacjach działających w
szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów profilaktycznych we
współorganizacji z Sanepidem

4. Spartakiada - zdrowiem dla przyszłości” -
zawody sportowe dla uczniów.

Eliminowanie napięć psychicznych
spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz
trudnościami w kontaktach z
rówieśnikami.

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno –
wyrównawczych,

zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,
logopedycznych.

2. Indywidualne rozmowy z wychowawcą.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną.



Pomoc rodzicom, nauczycielom w
rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji
dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom,
nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych
sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania ze
specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie
rozwiązywania trudności lub eliminowania
zagrożeń.

5.Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach
Dziecka, Statutem Szkoły, regulaminami,
programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można
uzyskać pomoc specjalistyczną.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem,
konsultacje z rodzicami, w razie konieczności
wszczęcie procedury „Niebieskiej karty”.

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas IV –

VIII.

Zadania o charakterze
wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań



Rozwój osobowości ucznia.
1. Wspomaganie umiejętności
samopoznania:

- wykorzystywanie sytuacji szkolnych
do treningu rozpoznawania własnych
emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,
-  wdrażanie do autorefleksji
2. Stymulowanie rozwoju
samoakceptacji i samokontroli:
- kształtowanie umiejętności
kontrolowania zachowania i panowania
nad emocjami i kreowania własnego
wizerunku,
- wdrażanie do samooceny,
3. Umiejętność wykorzystania własnego
potencjału:
- motywowanie do nauki szkolnej
- rozbudzanie i poszerzanie
zainteresowań uczniów
- stwarzanie warunków do realizowania
działań wynikających z zainteresowań,
- rozwijanie zdolności twórczego
myślenia,
- kreowanie warunków sprzyjających
rozwojowi
indywidualnych talentów i uzdolnień,
- pomoc w radzeniu sobie z własnymi
niedoskonałościami,
- kształtowanie hierarchii wartości,
-  praca z uczniem zdolnym,
- praca z uczniem o specyficznych
potrzebach edukacyjnych;
4. Uczestnictwo w zajęciach
pozalekcyjnych.



Wyposażenie ucznia w umiejętności
niezbędne do współdziałania w zespole.

1.Organizacja zajęć
dydaktyczno–wyrównawczych, zajęć
korekcyjno- kompensacyjnych,
logopedycznych,
2. Indywidualne rozmowy z
wychowawcą.
3. Współpraca z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia
ról społecznych i obywatelskich.

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami
szkoły (Statut, regulaminy, procedury).
2. Wytworzenie potrzeby aktywnego
udziału w życiu szkoły, stymulowanie
postaw prospołecznych poprzez:
- zachęcanie do aktywnego udziału w
życiu szkoły,
-  poszanowanie mienia szkoły,
-  tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

Kształtowanie postaw patriotycznych
1.Zapoznanie uczniów z historią
miejscowości i gminy, znaczenie jej
herbu, zabytkami, kulturą, itp.
2.Uczestnictwo w akademii, apelu
przygotowanym przez  uczniów.
3.Kształtowanie tożsamości narodowej
przy jednoczesnym otwarciu na wartości
kultury innych krajów.
4. Wykonanie okazjonalnych gazetek na
holu szkoły.

Kształtowanie postaw i nawyków

proekologicznych.

1.Zajęcia na lekcjach przyrody, biologii,
chemii, fizyki i geografii.
2.Uczestnictwo w konkursach
związanych z tematyką ekologiczną.
3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie
świata”, „Dzień Ziemi”.

Likwidacja deficytów rozwojowych, w
szczególności u dzieci ze specyficznymi
potrzebami  edukacyjnym.

1.Organizacja zajęć
dydaktyczno–wyrównawczych, zajęć
korekcyjno- kompensacyjnych,
logopedycznych,

2. Indywidualne rozmowy  z
wychowawcą.3. Współpraca z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.



Pomoc materialna dzieciom z rodzin o
niskim statusie materialnym.

1.Współpraca z GOPS i innymi
instytucjami.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w
rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji
dziecka w szkole i poza nią.

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i
rodzicem.

3.Zapoznanie rodziców z Konwencją o
Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i
regulaminami, programami.

4. Dostarczenie aktualnych informacji
rodzicom, nauczycielom, opiekunom na
temat skutecznych sposobów prowadzenia
działań wychowawczych i profilaktycznych
poprzez spotkania ze specjalistami.

Integrowanie działań wychowawczych
szkoły i rodziny.

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na
zebraniach.

2.Udział rodziców w organizowanych przez
szkołę uroczystościach i imprezach
szkolnych.



Zdrowy styl życia. 1.Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego
trybu życia na godzinach wychowawczych i
zajęciach edukacyjnych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała,
racjonalnym odżywianiu się.

3.Udział szkoły w programie:

-Fluoryzacja zębów - program
profilaktyczny.

4.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie
na lekcjach wychowania fizycznego.

5.Dbałość o czystość, ład i estetykę
otoczenia

6.Organizacja konkursów wiedzy,
plastycznych dotyczących promocji zdrowia.



Profilaktyka zagrożeń. 1.Środki i substancje psychoaktywne:

- diagnoza środowiska ucznia,

- wyposażenie uczniów, rodziców i
nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i
możliwościach szukania pomocy w sytuacji
sięgania po  narkotyki, dopalacze, alkohol,
nikotynę,

- konkursy wiedzy na temat używek dla
uczniów,

-  gazetki ścienne,

- bieżące informowanie rodziców/prawnych

opiekunów o widocznej zmianie w
zachowaniu dziecka, o swoich sugestiach i
spostrzeżeniach.

2. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie
dyskryminacyjne, cyberprzemoc:

- systematyczna edukacja uczniów w
zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi
uczuciami oraz w zakresie ochrony przed
agresją, przemocą,

- zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i
norm obowiązujących w szkole(regulamin-
przerwy, sali gimnastycznej, placu zabaw
itp. oraz przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do
domu-obowiązek noszenia kamizelek)

-  pogadanki, lekcje  wychowawcze,

- stała współpraca z pracownikami szkoły w
zakresie zaobserwowanych  negatywnych
zachowań uczniów

- reagowanie na wszystkie niepożądane
zachowania ucznia,



-spotkania z przedstawicielami Policji.

3. Kształtowanie pożądanych społecznie
postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych
poprzez:

- propagowanie wiadomości dotyczących
zagrożeń

cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)

- jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy,

- omówienie zagrożeń związanych z
korzystaniem z internetu, ujawnienia danych
osobowych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 1. Diagnoza środowiska:

-wczesne wykrywanie form przemocy wśród
uczniów,

- ochrona ofiar przemocy: rozmowy z
uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie
konieczności wszczęcie procedury
„Niebieskiej Karty”.

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi
pomocy i wsparcia.

VIII. MONITORING

1. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczy może być
modyfikowany w zależności od wniosków.

2. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczym opracowywane są przez Radę
Rodziców, a zatwierdzane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.


