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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej
im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

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).

● Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

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

● Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze
zm.).

● Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

● 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).

● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

● „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny
stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących
pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.

● Statut Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich.

Ponadto wykorzystano:

I Wprowadzenie do 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.
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Program powstał w oparciu o wyniki badań ankietowych (ankieta „Efektywność pomocy

psychologiczno-pedagogicznej”, obserwacji wychowawców klas, rozmów i konsultacji z rodzicami,

nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego).

II Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.

1 Misja szkoły.

Szukaj światła, prawdy i piękna.

Jesteśmy społecznością uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców

wypełniającą swoje zadania zgodnie z wartościami takimi jak szeroko pojmowane dobro człowieka,

uczciwość i mądrość.

W oparciu o wynikające z hasła treści, konstruujemy warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia,

kształcimy kompetencje, wspieramy postawy twórcze, aktywne, oparte na wartościach

uniwersalnych.

Szkoła rozwija się w środowisku, dostosowuje się do tempa zmian cywilizacyjnych, przygotowuje

uczniów do wyzwań na miarę współczesnych wymagań.

Podobnie jak Patron naszej szkoły, Kunegunda Pawłowska, konsekwentnie zmierzamy do osiągnięcia

wytyczonych celów, inspirując nauczycieli i uczniów do podejmowania działań twórczych. Tym samym

przyjmujemy zasadę, że propagując szeroko rozumiane partnerstwo oraz współpracę między

uczniami, rodzicami, pracownikami i nauczycielami, stanowimy wspólnotę „uczącą się”, gdzie każdy

rozwija swoje zdolności na miarę swoich potrzeb.

Każdemu uczniowi i pracownikowi naszej szkoły zapewniamy bezpieczeństwo i wszechstronną

pomoc.

2. Wizja.

a) Funkcjonujemy w środowisku gminy wiejskiej, stanowiąc szkołę bezpieczną i przyjazną dla ucznia

i pracownika.

b) Jesteśmy nowoczesną szkołą, otwartą na wszystkie działania mające na celu dostosowanie

do oczekiwań i wyzwań stawianych przez współczesny świat.

c) Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania w duchu

ogólnie akceptowanych wartości, a także wypracowanych przez szkołę norm i postaw, przy

współdziałaniu i zaangażowaniu rodziców i społeczności lokalnej.
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d) Uczniowie naszej szkoły są świadomymi Polakami utożsamiającymi się z pojęciem MAŁEJ

I WIELKIEJ OJCZYZNY, mądrze rozumiejącymi pielęgnowanie przez szkołę idei wychowania

patriotycznego.

e) Zapewniamy należyte przygotowanie, umożliwiając tym samym dalsze kształcenie.

f) Absolwent naszej szkoły to człowiek wyposażony w niezbędne umiejętności organizowania

własnego warsztatu pracy, sprawnie wykorzystujący nabyte kompetencje, znający języki obce,

aktywny, otwarty na świat i ludzi, kreatywny, oczytany, twórczo podchodzący do pojawiających się

problemów.

g) Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, co umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych

oraz rozwijanie zainteresowań.

h) Uświadamiamy rodzicom konieczność współpracy ze szkołą poprzez pedagogizację, spotkania

z psychologiem, pedagogiem i wychowawcami.

i) Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek jako miejsca tworzenia i przekazywania szeroko

rozumianej oferty kulturalnej dla lokalnej – i nie tylko – społeczności.

j) Wspieramy nowe technologie informatyczne i medialne, oraz różnorodne innowacje wspomagające

proces dydaktyczny i wychowawczy, pamiętając o konieczności szanowania naturalnego środowiska

egzystencji człowieka.

k) Uczymy postaw tolerancji, szacunku, odpowiedzialności za dokonywane wybory, elastyczności

i kreatywności w procesie dostosowywania się do bezustannie zmieniającej się rzeczywistości.

l) Dbamy, aby nasza szkoła była miejscem, w którym każdy uczeń jest doceniany i otoczony

wszechstronną opieką.

III Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

1 Założenia ogólne.

Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów oraz

wskazywał sytuacje podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji zaistniałych zagrożeń.

Jego celem jest wszechstronny rozwój ucznia mający na celu przygotowanie do samodzielnego

funkcjonowania w społeczeństwie.

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,
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szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających

wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

2 Zadania:

● budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zasad

higieny w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19;

● kształtowanie hierarchii systemu wartości, wśród których istotne są normy społeczne i postawy

patriotyczne; działanie za rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, nauczania

historii oraz poznawania polskiej kultury;

● rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;

● rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

● zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, szczególnie w sytuacji kryzysowej

wywołanej pandemią COVID-19;

● wspieranie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych;

● zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom przybyłym z zagranicy,

w szczególności z Ukrainy.

3 Cele szczegółowe:

● rozwijanie indywidualnych zainteresowań,

● kształtowanie umiejętności pozwalających na włączenie się do grupy rówieśniczej

i społecznej,

● kształtowanie poczucia własnej wartości, godności i niezależności,

● kształtowanie postaw patriotycznych,

● kształtowanie postaw wychowanie do wartości,

● wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w życiu rodziny, klasy i szkoły,

● kształtowanie świadomości ekologicznej,

● kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych,
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● kształtowanie zaradności osobistej,

● stworzenie przyjaznej atmosfery,

● zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychofizycznego,

● wspieranie uczniów w budowaniu własnego systemu wartości, podejmowaniu

aktywności poznawczej i twórczej, kierowaniu własnym rozwojem,

● wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki,

● uczenie rozpoznawania wartości moralnych,

● uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych

oraz w stosunkach z dorosłymi,

4 Model absolwenta.

Absolwent naszej szkoły jest:

a aktywny: lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach. Chętnie podejmuje próby

ekspresji artystycznej: gra, śpiewa, rysuje, maluje, ma swoje upodobania jako twórca/odbiorca

sztuki

b odpowiedzialny: stara się przewidywać skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze

doświadczenia, jest gotowy do poniesienia konsekwencji swoich czynów. Umie cieszyć się

z sukcesów, ale też akceptować porażki

c otwarty: wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia

wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, potrafi prezentować swój

punkt widzenia, jak również wysłuchać zdania innych

d tolerancyjny: rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Stara się

każdego zrozumieć i dostrzec w nim coś dobrego i wartościowego

e świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje

prawa innych. Ma poczucie tożsamości narodowej, osobowej i kulturowej

f ciekawy świata: chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Interesuje się

otaczającym go światem. Stara się poszerzać swoją wiedzę.

g krytyczny: potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje oraz oceniać ich

przydatność do określonego celu
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h rozważny: zna zagrożenia występujące w jego środowisku. Postępuje zgodnie z zasadami

bezpieczeństwa, higieny, dba o zdrowie swoje i innych

5 Diagnoza sytuacji wychowawczej.

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

z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie wybranych metod:

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 opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego wyłoniono następujące

obszary problemowe:

1 brak krytycznego podejścia do treści zamieszczanych w Internecie lub mediach

społecznościowych, cyberprzemoc;

2 frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych;

3 trudności w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

6 Kryteria efektywności.

a Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

b Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności

nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych

planów pracy.

c Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego

realizacji.

7 Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

1 Dyrektor szkoły:
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a dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

oraz kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

b wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

c stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

d kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

e organizuje szkolenia dla nauczycieli,

f dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,

g stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

h 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,

i stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących

w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego

a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania

i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”);

2 Pedagog, psycholog szkolny:

a niesie wszechstronną pomoc dzieciom,

b współpracuje z Policją, sądem dla nieletnich,

c diagnozuje problemy wychowawcze,

d poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną

w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

e doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki,

f wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest

wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią,

przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania

i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”);

3 Logopeda szkolny:
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a przeprowadza badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego

uczniów,

b wspiera rodziców wychowawców i nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

c prowadzi działania profilaktyczne poprzez pogadanki, prelekcje, spotkania indywidualne

z rodzicami;

4 Nauczyciel:

a reaguje na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

b wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

c udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby

uczniów,

d odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem

e świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem,

f inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,

g realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego

szkoły,

h współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją

i postawą,

i przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia

młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami

epidemii COVID-19,

j przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących

w szkole w okresie epidemii COVID-19,

k udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej

izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19;

5 Wychowawca klasy:

a prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,
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b dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad

powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój

i przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

c poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

d uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

e realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo

-profilaktycznego szkoły,

f koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie,

g 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,

h dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,

i rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

j rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia

wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19,

k oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami -

uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania

w stanie epidemii COVID-19;

6 Rada pedagogiczna:

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

profilaktycznych,

b opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu

z Radą Rodziców,

c uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

d uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

7 Rodzice:

a współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

b dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci,

c wspierają dzieci we wszystkich ich poczynaniach i zapewniają im poczucie bezpieczeństwa,

10



Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej
im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

d uczestniczą w diagnozowaniu środowiska i obszarów problemowych w szkole,

e uczestniczą w wywiadówkach szkolnych;

8 Samorząd uczniowski:

a jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności sportowej,

oświatowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi

w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

b prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

c reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

d propaguje ideę samorządności i wychowania w demokracji,

e prowadzi działania z zakresu wolontariatu,

f dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;

8 Metody, formy i sytuacje wychowawcze

● dyskusje

● prace z tekstem

● analiza biografii osób godnych naśladowania

● spotkania ze świadkami historii

● wizyty w miejscach pamięci narodowej

● wymiany międzynarodowe

● spektakle, gazetka szkolna, akcje, apele, pogadanki, zajęcia warsztatowe

● projekty edukacyjne

IV Rozdział 3.

1 Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym

Zadania o charakterze
wychowawczo-profilaktycznym

Sposoby realizacji zadań Termin
realizacji

Odpowiedzialni

ROZWÓJ OSOBOWOŚCI UCZNIA. 1. Wspomaganie umiejętności Cały rok Nauczyciele,
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● Przygotowanie ucznia
do wyboru kierunku
dalszego kształcenia.

● Dbałość o
wszechstronny rozwój
młodzieży.

● Kontrola i ocena własnej
pracy i rozwoju
intelektualnego.

samopoznania:
● wykorzystywanie sytuacji

szkolnych do treningu
rozpoznawania własnych
emocji, uczuć, predyspozycji
i deficytów,

● wdrażanie do autorefleksji,
Umiejętność wykorzystania własnego
potencjału:

● motywowanie do nauki
szkolnej,

● rozbudzanie i poszerzanie
zainteresowań uczniów,

● rozwijanie zdolności
twórczego myślenia,

● kreowanie warunków
sprzyjających rozwojowi
indywidualnych talentów
i uzdolnień (Udział w
konkursach, olimpiadach,
kółkach przedmiotowych),

● pomoc w radzeniu sobie
z własnymi
niedoskonałościami,

● praca z uczniem zdolnym,

2 Uczestnictwo w zajęciach
pozalekcyjnych.

3 Przygotowanie młodzieży do
podjęcia decyzji wyboru zawodu.

● Zajęcia z doradztwa
zawodowego.

● Planowanie własnej
kariery.

● Spotkania z
przedstawicielami szkół
ponadpodstawowych
w ramach Targów
szkolnych( uczestnictwo
w nich uczniów klas
VIII oraz ich rodziców).

● Testy psychologiczne.

4 Rozwijanie kompetencji
informatycznych.

5 Wykorzystanie w procesach
edukacyjnych narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia
na odległość.

6 Bezpieczne i efektywne
korzystanie z technologii

szkolny

Cały rok
szkolny

Wg
harmonogram
u

Wg
harmonogram
u

wychowawcy,
pedagodzy,
psycholog szkolny

Nauczyciele

Doradca
zawodowy,
pedagog,
psycholog
szkolny,

Nauczyciele
informatyki
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cyfrowych.

WYPOSAŻENIE UCZNIA
W UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE
DO WSPÓŁDZIAŁANIA W
ZESPOLE.

1 Kształtowanie

umiejętności
współistnienia w grupie

oraz właściwych postaw

wobec siebie i innych.

2 Integracja społeczności
szkolnej.

3 Stwarzanie możliwości
budowania właściwych

relacji rówieśniczych.

1. Zapoznanie uczniów z normami
współżycia społecznego poprzez:

● Promowanie zasad
bezpiecznego
i kulturalnego zachowania
się.

● Uświadomienie
podstawowych zasad i reguł
obowiązujących w grupie-
Wspólne konkursy
wewnątrzszkolne, realizacja
projektów.

● Kształtowanie postaw
opartych na tolerancji,
szacunku i empatii - lekcje
godzin wychowawczych.

● Rozwijanie wrażliwości na
krzywdę drugiego człowieka -
akcje charytatywne.

● Dbałość o sale lekcyjne.

● Wspieranie rozwoju
koleżeństwa i przyjaźni -
organizowanie imprez
służących integracji
środowiska szkolnego:
wycieczki szkolne, ogniska,
rajdy, dyskoteki, zajęcia
integracyjne,
organizacja spotkań
międzypokoleniowych.

● Rozpoznawanie własnych
słabych i mocnych stron -
zajęcia pozalekcyjne i koła
zainteresowań, zajęcia
warsztatowe.

2. Doskonalenie kompetencji
emocjonalnych i społecznych poprzez:

● kształtowanie umiejętności
efektywnego zachowania się
w sytuacjach trudnych,
konfliktowych, ryzykownych.

● Organizowanie zajęć
z wychowawcą przy
współpracy pedagoga
i psychologa szkolnego
na temat: bezpieczeństwo
w sytuacjach szkolnych i poza

Cały rok
szkolny

Cały rok
szkolny

Nauczyciele,
wychowawcy,
psycholog szkolny

Nauczyciele,
wychowawcy,
psycholog szkolny
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szkolnych, radzenia sobie
ze stresem, budowania
poczucia własnej wartości,
sposobów organizowania
czasu wolnego.

3. Eliminowanie zachowań
agresywnych poprzez:

● Kształtowanie umiejętności
nieagresywnego rozwiązania
konfliktów i zachowania się
w sytuacji problemowej -
organizacja zajęć
z zakresu profilaktyki agresji
i przemocy.

● Rozpoznawanie i nazywanie
zachowań agresywnych.

● Systematyczne i zgodne
z procedurami reagowanie
wszystkich pracowników
szkoły na wszelkie formy
i przejawy agresji w szkole.

Cały rok
szkolny

Nauczyciele,
wychowawcy,
wszyscy
pracownicy szkoły

PRZYGOTOWANIE DO
PODEJMOWANIA I PEŁNIENIA
RÓL SPOŁECZNYCH
I OBYWATELSKICH.

1. Propagowanie wśród dzieci
i młodzieży znajomości prawa
ucznia i dziecka.

1. Zapoznanie uczniów
z dokumentami szkoły:

● Statut, regulaminy,
procedury.

● Regulamin oceniania
i klasyfikowania uczniów.

● Deklaracja Praw Człowieka
i Konwencja Praw Dziecka.

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.
● Wybory i praca w

samorządzie klasowym
i uczniowskim.

● Debaty uczniowskie.
● Pogadanki o tematyce:

odpowiedzialności karnej
nieletniego, bezpieczeństwa
w ruchu drogowym oraz
w czasie wolnym od zajęć
lekcyjnych.

● Lekcje wychowawcze
o tematyce: szacunek
i tolerancja, Znaczenie

I półrocze roku
szkolnego

Cały rok
szkolny

Wychowawcy

Dyrektor,
nauczyciele,
wychowawcy klas
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wolontariatu i akcji
charytatywnych.

● Konsekwentne stosowanie
przez nauczycieli procedur
wypracowanych i przyjętych
w szkole w określonych
sytuacjach niezgodnych
z prawem
wewnątrzszkolnym.

● Organizacja apeli szkolnych,
dotyczących wychowawczych
spraw i działań szkoły.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ.
1. Uczestnictwo w kulturze
europejskiej, wprowadzenie w
dziedzictwo cywilizacyjne Europy.

1. Organizacja Dni Europejskich oraz
Dni Języków Obcych.
2. Poszukiwanie naszego miejsca
w kulturze europejskiej:

● Zapoznanie z twórcami
europejskimi (kino, teatr).

● Poznanie Europy przy
pomocy środków
audiowizualnych.

3.Nawiązanie i podtrzymywanie
kontaktów ze szkołami europejskimi -
wymiany międzynarodowe uczniów.
4. Udział w programie PASCH Szkoły -
partnerzy przyszłości, E-Twinning:

● Stypendia językowe.

● Wycieczki zagraniczne.

Wg
harmonogram
u

Nauczyciele
języków obcych

KSZTAŁTOWANIE POSTAW
PATRIOTYCZNYCH.
1 Wprowadzenie w życie

kulturalne wspólnoty lokalnej.

2 Poszanowanie historii i kultury

regionu.

1 Budzenie szacunku dla państwa
jako dobra wspólnego:

● Poznawanie historii i tradycji
narodowych.

● Obchody ważnych
uroczystości narodowych.

● Odwiedzanie miejsc tradycji
i kultury narodowej.

● Udział w uroczystościach
z okazji świąt narodowych
(Święto Niepodległości,
Dzień Flagi).

● Lekcje godzin
wychowawczych.

2 Kształtowanie tożsamości

Wg

harmonogram

u

Dyrektor,

nauczyciele,

wychowawcy

klas, Samorząd
Uczniowski,

harcerze
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narodowej przy jednoczesnym
otwarciu na wartości kultury
innych krajów:

● Wywiady i spotkania
z uczestnikami ważnych
wydarzeń.

3 Wykonanie okazjonalnych
gazetek na holu szkoły.

4 Poznawanie sylwetki patronki
naszej szkoły i troska o pamiątki
po Niej i po Szkole Macierzy:

● Konkurs wiedzy o patronce
szkoły.

5 Spotkania i poznawanie
autorytetów
w środowisku lokalnym.

6 Poznanie historii sanktuarium
M.B. Trąbkowskiej oraz historii
najważniejszych obiektów
w gminie.

7 Zapoznanie z elementami kultury
kaszubskiej, kociewskiej,
pomorskiej:

● Poznanie wybranych legend
kaszubskich, kociewskich
i o Gdańsku.

● Poznanie historii i zabytków
Gdańska.

8 Oddawanie czci bohaterom
poległym w czasie wojen:

● Wycieczki edukacyjne do
Sztutowa na teren byłego
obozu koncentracyjnego
Stutthoff.

● Udział
w uroczystościach
upamiętniających pierwszy
transport więźniów do
podobozu w Granicznej Wsi.

● Udział harcerzy
w obchodach rocznicy
wybuchu II wojny światowej
pod pomnikiem

16



Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej
im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

WESTERPLATTE.

● Udział we Mszy Św.
upamiętniającej wybuch II
Wojny Światowej.

9 Organizacja akcji „Kartka dla
Powstańca”

KSZTAŁTOWANIE POSTAW
I NAWYKÓW
PROEKOLOGICZNYCH.

1.Zajęcia o tematyce proekologicznej
na lekcjach biologii, chemii, fizyki.
2.Uczestnictwo w konkursach
związanych z tematyką ekologiczną.
3. Inicjatywy na rzecz ochrony
środowiska:

● Udział w akcjach lokalnych
i ogólnopolskich.

4. Organizacja terenów zielonych
wokół szkoły:

● DBANIE O SAD Z PROJEKTU
PASCH.

5. Segregacja śmieci na terenie szkoły.

Wg
harmonogram
u

Nauczyciele
przedmiotów

ZAPOBIEGANIE WAGAROM,
DYSCYPLINA NA ZAJĘCIACH
SZKOLNYCH.

1. Zapobieganie samowolnemu
opuszczaniu zajęć lekcyjnych:

● Kontrolowanie przez
wszystkich nauczycieli
obecności uczniów na
zajęciach lekcyjnych.

● Konsekwentne stosowanie
procedur szkolnych wobec
uczniów opuszczających
zajęcia szkolne.

● Comiesięczne rozpoznanie
przyczyn absencji uczniów
dokonywane przez
wychowawców klas.

● Punktualne rozpoczynanie
i kończenie zajęć szkolnych.

2. Omówienie konsekwencji takich
zachowań.

● Organizacja spotkań
z rodzicami, dotycząca
frekwencji uczniów na
zajęciach.

● Systematyczna współpraca
z policją, sądem rodzinnym,
kuratorami sądowymi.

Cały rok
szkolny

Dyrektor szkoły,
wychowawcy
klas, pedagodzy
szkolni

POZNAWANIE ZASAD
BEZPIECZNEGO
I PRAWIDŁOWEGO
ZACHOWANIA SIĘ

1. Bezpieczne uczestnictwo
w ruchu drogowym:

● Bezpieczna droga do i ze

Cały rok

szkolny

Dyrektor szkoły,
wychowawcy

klas, nauczyciele

świetlicy
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W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
PRZESTRZEGANIE ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE
I WOKÓŁ SZKOŁY.

szkoły, właściwe zachowanie
się w różnych miejscach
publicznych.

2. Bezpieczeństwo na
terenie szkoły:

● Monitoring szkolny oraz
dyżury.

● Gazetki ścienne.

● Regulaminy szkolne.

● Zapoznawanie dzieci
z zasadami i regulaminami
bezpiecznego zachowania się
w szkole (np. ewakuacja
szkoły w razie pożaru)
i w miejscu oczekiwania
na autokar.

● Próbny alarm ewakuacyjny.

● Bezpieczeństwo w świetlicy
szkolnej.

3. Udział w imprezach kulturalnych
(kino teatr, wystawy, koncerty):

● Zachowanie się na
wycieczkach szkolnych.

4. Zapoznawanie uczniów na bieżąco
z różnymi niebezpieczeństwami:

● Pogadanki, warsztaty
dotyczące rozpoznawania
zagrożeń w szkole i poza nią.

● Prelekcje z udziałem
zaproszonych gości
(„Bezpieczne wakacje”,
„Bezpieczne ferie”,
„Bezpieczna droga do i ze
szkoły”).

LIKWIDACJA DEFICYTÓW
ROZWOJOWYCH,
W SZCZEGÓLNOŚCI U DZIECI
ZE SPECYFICZNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYM.

1 Systematyczne
motywowanie uczniów
do nauki i
organizowanie pomocy
uczniom z

1. Organizacja zajęć dydaktyczno
–wyrównawczych,
zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych zgodnie z
przepisami prawa organizowania zajęć
w grupie lub w formie indywidualnej.

2. Wspomaganie i motywowanie
uczniów w uzyskiwaniu sukcesów
szkolnych:

● Różnicowanie wymagań

Cały rok
szkolny

Dyrektor,
nauczyciele,
nauczyciele
świetlicy,
pedagodzy,
psycholog
szkolny, logopeda
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trudnościami w nauce. dydaktycznych
i wychowawczych
w zależności od cech
psychofizycznych
i indywidualnych możliwości
rozwojowych uczniów
(nauczyciele przedmiotów).

● Indywidualizacja procesu
edukacyjnego oraz systemu
oceniania wobec uczniów
tego wymagających.

● Pomoc w odrabianiu lekcji
w świetlicy szkolnej.

● Poradnictwo dla rodziców
w zakresie trudności w nauce
przejawianych przez dzieci.

3. Indywidualne rozmowy
z pedagogiem, psychologiem
szkolnym:

● Praca z dziećmi
z zaburzeniami
emocjonalnymi.

● Organizacja przez
specjalistów szkolnych
(pedagog, psycholog) zajęć
z zakresu technik uczenia się.

● Stosowanie pochwał nawet
najmniejszych sukcesów,
wobec uczniów
wymagających wsparcia.

4. Współpraca z poradnią
psychologiczno - pedagogiczną.

● Warsztaty edukacyjne.

● Uwzględnienie w procesie
dydaktycznym
i wychowawczym zaleceń
z opinii PPP.

● Konsekwentne realizowanie
Indywidualnych Programów
Edukacyjno –
Terapeutycznych.

POMOC MATERIALNA DZIECIOM
Z RODZIN O NISKIM STATUSIE
MATERIALNYM.

1. Poznawanie uczniów
w środowisku rówieśniczym, ich
sytuacji rodzinnej, materialnej
i społecznej.

Cały rok

szkolny

Dyrektor szkoły,
wychowawcy

klas, nauczyciele,
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2. Organizowanie pomocy
materialnej.
3. Przeprowadzenie rozmów
z rodzicami o charakterze
profilaktycznym i doradczym.
4. Organizacja akcji charytatywnych.
5. Współpraca z GOPS – em.
6. Współpraca z kuratorami
społecznymi i zawodowymi.
7. Współpraca z pedagogami ze Szkół
Podstawowych w gminie.
8. Pozyskiwanie sponsorów.

pedagodzy,

psycholog szkolny

POMOC RODZICOM,
NAUCZYCIELOM
W ROZWIĄZYWANIU
PROBLEMÓW
WYCHOWAWCZYCH.

1 Zapoznanie uczniów
i rodziców
z dokumentacją
regulującą życie szkoły.

2 Zapoznanie się z
sytuacją rodzinną
ucznia i środowiskiem
społecznym, w którym
przebywa uczeń.

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

● Aktywne uczestnictwo
rodziców w korzystaniu
z informacji umieszczonych
na stronie internetowej.

● E-DZIENNIK.
● Wywiadówka szkolna.
● Wywiady z uczniami,

rodzicami, wywiady
środowiskowe w celu
bieżącego monitoringu
sytuacji uczniów.

2. Indywidualne rozmowy z uczniem
i rodzicem.

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

4. Doskonalenie kompetencji
nauczycieli i wychowawców
w zakresie profilaktyki używania
niebezpiecznych środków i substancji,
a także norm rozwojowych i zaburzeń
zdrowia psychicznego wieku
rozwojowego poprzez uczestnictwo
formach doskonalenia: kursach,
szkoleniach.

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

● ośrodki pomocy społecznej,
● poradnie

psychologiczno-pedagogiczn
e,

● powiatowe centrum

Cały rok
szkolny

Dyrektor szkoły,
wychowawcy
klas, nauczyciele,
pedagodzy,
psycholog szkolny
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pomocy rodzinie,
● policja,
● sąd rodzinny,
● kuratorzy sądowi,
● poradnie zdrowia

psychicznego dla dzieci
i młodzieży.

INTEGROWANIE DZIAŁAŃ
WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY
I RODZINY.

1 Wprowadzenie
w zagadnienia życia
rodzinnego.

2 Udział uczniów
i rodziców w życiu
środowiska lokalnego.

1. Spotkania rodziców
z wychowawcami na zebraniach
i indywidualne konsultacje:

● Wspomaganie
wychowawczej roli rodziny –
zajęcia wdż.

● Pielęgnowanie tradycji
rodzinnych: obrzędy
wigilijne, tradycje i zwyczaje
wielkanocne.

● Pielęgnowanie wzajemnych
relacji międzypokoleniowych.

● Spotkanie z małżeństwem
z Centrum planowania
rodziny.

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

● Współpraca z lokalnymi
organizacjami, jednostkami
o charakterze społecznym,
kulturotwórczym (Wójtem
i Radą Gminy, spotkania
z lekarzem i pielęgniarką,
z przedstawicielami Kościoła
parafialnego, Caritasu,
OREW-u ze Strażą Pożarną,
Policją, GOKSiRem).

● Udział w uroczystościach
i świętach, lokalnych,
festynach.

● Przedstawienia artystyczne
dla mieszkańców gminy.

● Organizacja Festynu
Rodzinnego (DNIA
OTWARTEGO SZKOŁY).

Wg
harmonogram
u

Dyrektor szkoły,
wychowawcy
klas, rodzice

POPULARYZOWANIE
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

1. Zapoznawanie młodzieży
z zasadami zdrowego żywienia
i odżywiania się:

● Udział uczniów w projektach
szkolnych.

● Pogadanki na tematy zdrowia
i zdrowego trybu życia na

Wg
harmonogram
u

Dyrektor szkoły,
wychowawcy
klas, nauczyciele,
nauczyciele
świetlicy,
pedagodzy,
psycholog
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godzinach wychowawczych
i zajęciach edukacyjnych.

● Promowanie zdrowego
odżywiania się
z uwzględnieniem
spożywania śniadań.

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

● Organizacja zajęć z
położną/pielęgniarką dla
dziewcząt klas VIII
dotyczących higieny
osobistej i okresu
dojrzewania.

● Kształtowanie właściwych
nawyków żywieniowych
wśród dzieci z
wykorzystaniem kuchni z
projektu „Laboratorium
Przyszłości”– akcja ZDROWA
KANAPKA.

● Organizacja akcji promującej
ekologiczne odżywianie
ZDROWE ŚRODY
W ŚWIETLICY.

3. Uświadamianie uczniów o
konieczności przestrzegania zasad
higieny w szkole w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem
COVID-19.
4. Udział szkoły w programie: „Szkoła
Promująca Zdrowie”.
5. Rozwijanie sprawności fizycznej
szczególnie na lekcjach wychowania
fizycznego:

● Propagowanie aktywności
sportowej, zachęcanie do
udziału w czynnym
uprawianiu sportu na
zajęciach SKS, kołach
sportowych, klubach
sportowych.

● Zachęcanie uczniów do
udziału w konkursach
i zawodach sportowych.

● Nauka walki fair-play.
● Korygowanie wad postawy

i budowy.
6. Dbałość o czystość, ład i estetykę
otoczenia.
7. Organizacja konkursów wiedzy,
plastycznych dotyczących promocji
zdrowia.
8. Planowanie czasu pracy

szkolny,
Samorząd
Uczniowski
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i wypoczynku.
9. Pogadanki o zagrożeniach bulimią
i anoreksją.
10. Dbałość o zdrowie psychiczne.

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ.
1 Dostrzeganie

problemów
współczesnego świata.

2 Uświadamianie
uczniom negatywnych
skutków działania
alkoholu, nikotyny,
środków
psychoaktywnych,
dopalaczy, napojów
energetyzujących oraz
następstw działania
tych substancji.

3 Przeciwdziałanie
skrajnym formom
niedostosowania
społecznego (np.
występy chuligańskie,
przemoc i agresja,
kradzieże,
nieposzanowanie życia
i zdrowia.

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.

● Udział uczniów w konkursach
profilaktycznych.

● Gazetki ścienne.
● Bieżące informowanie

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

2. Uwrażliwienie na zagrożenia
świata:

● Udział uczniów w
pogadankach, warsztatach i
innych formach poznawania
środków uzależniających i
konsekwencji ich
spożywania,( np. środków
psychoaktywnych, dopalaczy,
tytoniu, alkoholu,
narkotyków, leków , napojów
energetyzujących).

● Organizowanie spotkań
ze specjalistami w dziedzinie
uzależnień.

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

● Systematyczna edukacja
uczniów w zakresie radzenia
sobie z własnymi trudnymi
uczuciami oraz w zakresie
ochrony przed agresją,
przemocą.

● Pogadanki, lekcje
wychowawcze.

● Prowadzenie zajęć
warsztatowych.

● Stała współpraca
z pracownikami szkoły
w zakresie zaobserwowanych

Wg
harmonogram
u

Dyrektor szkoły,
wychowawcy
klas, nauczyciele,
pedagodzy,
psycholog
szkolny,
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negatywnych zachowań
uczniów.

● Stała kontrola zachowań
pozytywnych i negatywnych -
reagowanie na wszystkie
niepożądane zachowania
ucznia na terenie szkoły
i poza nią.

● Spotkania
z przedstawicielami Policji
dotyczące odpowiedzialności
nieletnich.

● Udzielanie pomocy
wychowawczej uczniom
zagrożonym
niedostosowaniem
społecznym i ich rodzicom.

● „Bezpieczeństwo w sieci”-
przeprowadzanie lekcji
wychowawczych
poruszających temat
konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów,
radzenia sobie ze stresem
i identyfikacji problemów,
także tych prowadzących do
agresji.

4. Ukształtowanie pożądanych
społecznie postaw wobec zagrożeń
cywilizacyjnych poprzez:

● Propagowanie wiadomości
dotyczących zagrożeń
cywilizacyjnych (terroryzm,
głód, choroby).

● Omawianie zagrożeń
związanych z korzystaniem z
Internetu, ujawnienia danych
osobowych.

● Kształtowanie postawy
umiejętnej obrony własnych
poglądów i wartości
(asertywność).

● Wdrażanie do krytycznego
korzystania z mediów.

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

Cały rok
szkolny

Dyrektor szkoły,
wychowawcy
klas, nauczyciele,
pedagodzy,
psycholog szkolny
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udzielającymi pomocy i wsparcia.

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej
w zakresie problematyki przemocy,
uczestnictwo w szkoleniach.

KSZTAŁTOWANIE POSTAW
PROSPOŁECZNYCH
I WYCHOWANIE DO
WARTOŚCI.

1. Uwrażliwianie uczniów na
problemy drugiego człowieka (np.
osoby chore, starsze,
niepełnosprawne).
2. Zasady savoir – vivre.
3. Działalność Szkolnego Koła
Caritas:

● Zachęcanie do działalności
w wolontariacie.

● Współpraca z fundacjami.

● Organizowanie akcji
charytatywnych.

● Pomoc rodzinom
potrzebującym.

● Organizacja pomocy
koleżeńskiej.

Cały rok

szkolny

Wychowawcy

klas, nauczyciele,

pedagodzy,

psycholog

szkolny,

opiekunowie

Szkolnego Koła
Caritas

Szczegółowe harmonogramy realizacji zadań zawarte są w planach pracy wychowawczej oraz

kalendarzu imprez szkolnych.

V Rozdział 4. Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji

i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu

pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.
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