„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko
więcej miałby, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał
bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał
bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich ...”
Jan Paweł II
przemówienie w UNESCO 02.06.1980 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W LESZCZYDOLE - NOWINACH

Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom, aktualizacjom i
unowocześnieniom.

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły.
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Podstawa prawna
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art.48, 53, 54, 70,72),
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, z późniejszymi zmianami,
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. /z późniejszymi zmianami,
 Ustawa z dnia 14.12. 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) – art. 26. art.84.
ust. 2 pkt. 1 i ust. 3,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I
stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356),
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,


Konwencja Praw Dziecka,

Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia:
 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
 Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci
i Młodzieży,
 Narodowy Program Zdrowia.

2

SPIS TREŚCI:
I. Wprowadzenie
II. Cele wychowawczo - profilaktyczne
III. Sylwetka absolwenta szkoły
IV. Uczestnicy programu
V. Zadania wychowawczo – profilaktyczne i sposoby realizacji
VI. Ewaluacja

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa
na rok szkolny 2018/2019:
1.

100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie

patriotycznych postaw uczniów.
2.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające

samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3.

Rozwój doradztwa zawodowego.

4.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne

korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

I. Wprowadzenie
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i
harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.
WYCHOWANIE
Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej,
intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez
działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
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PROFILAKTYKA
Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i
zaburzających zdrowe życie.
Profilaktyka w szkole powinna być realizowana w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo –
Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i lokalnego środowiska. Program
ten powinien być programem różnorodnych działań, które nie mogą być zredukowane tylko do
zajęć edukacyjnych, powinien być programem działań opartych na modelu proponowanym przez
współczesną profilaktykę, jej koncepcje czynników ryzyka i czynników chroniących.
Program przeznaczony jest

do realizacji przez

wychowawców

klas

podczas

godzin

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem,
i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z
wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.
Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest
doświadczenie.

II. Cele wychowawczo – profilaktyczne
1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej
i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami
bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z
rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.
Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki,
upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się
na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności
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dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie
ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju
ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego,
psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności,
postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz
kontynuacji nauki na dalszym etapie.

III. Sylwetka absolwenta szkoły
Absolwent :
• jest dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność,
poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
• jest człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania,
chętnie gromadzi różne wiadomości;
• jest człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od
zła, kierującym się zasadami moralnymi;
• jest człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno,
szanującym dorobek własnego narodu i innych;
• jest człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności
od stanu środowiska naturalnego;
 sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami przetwarzania informacji;
 potrafi porozumiewać się w podstawowym zakresie dwoma językami obcymi;
 ma ukierunkowane zainteresowania, które pomagają mu w wyborze zawodu i drogi dalszego
kształcenia;
 jest obowiązkowy i wywiązuje się z powierzonych zadań;
 dba o swój wygląd i zdrowie oraz unika zagrożeń związanych z uzależnieniami;
 dostrzega potrzeby innych i jest wrażliwy na ludzką krzywdę;
 szanuje tradycje i język ojczysty, symbole narodowe i religijne własne i cudze;
 cechuje go wysoka kultura osobista.
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IV. Uczestnicy programu
Dyrektor:
 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w placówce;
 współpracuje z rodzicami, nauczycielami, organizacjami uczniowskimi;
 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia
uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;
 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom jak i pracownikom
szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły, monitoring wizyjny).
Pedagog Szkolny:
 niesie pomoc dzieciom,
 prowadzi diagnozę potrzeb środowiska klasowego,
 rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów,
 współpracuje z dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów i rodzicami,
 prowadzi zajęcia i warsztaty dla uczniów
 współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną
 organizuje pomoc materialną uczniom znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej
 dba o bezpieczeństwo uczniów;
 współpracuje z policją i z sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby);
 współpracuje z instytucjami wspierającymi rodziny;
Nauczyciele:
 reagują na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci;
 wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów;
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności
sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej
terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań;
 istotne spostrzeżenia wychowawcze odnotowują w zeszycie uwag lub w dzienniku
elektronicznym;
 współpracują z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

Wychowawca klasy:
 współpracuje z dyrektorem, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym,
pracownikami obsługi i rodzicami;
 dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich
uczniów;
 wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiega o różne formy pomocy wychowawczej dla
uczniów;
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 sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności: tworzy warunki
wspomagające ich rozwój i przygotowuje do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
 kształtuje właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu
godności osoby;
 uczy pozytywnego myślenia i pomaga osiągać sukcesy poprzez rozwijanie poczucia własnej
wartości;
 kształtuje umiejętność pracy w zespole, uczy demokratycznego podejmowania decyzji,
elastyczności w zachowaniu;
 realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo profilaktycznego szkoły;
 kontroluje absencję uczniów na lekcjach;
 dokonuje oceny zachowania ucznia;
 organizuje wycieczki klasowe, wyjazdy do kina, muzeum i miejsc pamięci narodowej;
 omawia sytuację wychowawczą w klasie na posiedzeniach zespołu nauczycielskiego;
 współpracuje z rodzicami i uczniami podczas organizowania uroczystości klasowych
i szkolnych.
Rada Rodziców:
 reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces
wychowawczy szkoły;
 opiniuje dokumenty szkoły;
 pozyskuje i gromadzi środki finansowe wspiera działalność szkoły, pomaga uczniom;
 organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań
szkoły.
Samorząd Uczniowski:
 jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego
na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
 inicjuje działania dotyczące życia uczniów;
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;
 angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycje;
 wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności
uczniowskiej.
 dba o mienie szkoły, zapobiega jego dewastacji.
Rodzice:
Priorytet w wychowaniu młodego człowieka mają rodzice, w związku z powyższym:
 rodzice wspólnie z dziećmi i nauczycielami dbają o wizerunek szkoły;
 opiniują program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i zgłaszają swoje propozycje;
 biorą czynny udział w imprezach okolicznościowych organizowanych w szkole;
 pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy, dyrektorem — odnośnie rozwoju
swoich dzieci;
 współpracują z nauczycielami przy pokonywaniu trudności wychowawczych ich
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PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH
Zadania
wychowawczoprofilaktyczne
I. Kształtowanie
pozytywnych
postaw
społecznych i
promowanie
bezpiecznych
zachowań.
1. Aktywny udział
uczniów w życiu
społecznym.

Sposób realizacji

Odpowiedzialni za
realizację zadań

Termin realizacji

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Nauczyciel WOS

wrzesień

2.Wybory do samorządu klasowego.

Wychowawcy, opiekun
samorządu
uczniowskiego, uczniowie

wrzesień

3.Udział w pracach samorządu szkolnego i
klasowego.
4.Włączanie uczniów w procesy
aktualizowania prawa wewnątrzszkolnego
poprzez uczestnictwo przedstawicieli
samorządu szkolnego w pracach zespołu ds.
zmian w dokumentach szkolnych.
5. Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnymi
dokumentami szkoły: Statut Szkoły,
Wewnątrzszkolne Ocenianie, regulaminy
oraz z Konwencją Praw Dziecka i fragm.
Konstytucji RP.
6. Poznanie praw i obowiązków ucznia,
system nagród i kar stosowany w szkole.
7. Propagowanie idei wolontariatu.
Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu :
Udział w akcji „Pola nadziei”, „Szlachetna
paczka”. Organizowanie loterii fantowych
we współpracy z parafią.

cały rok

Rada samorządu
uczniowskiego

Wychowawcy, nauczyciel
historii

cały rok

Wychowawcy
cały rok
Opiekun Koła
wolontariatu
wg potrzeb

Zbiórka karmy dla Towarzystwa Opieki nad
zwierzętami w Wyszkowie

luty

Współpraca z e Stowarzyszeniem „Dom.
Rodzina. Człowiek” w Warszawie– zbiórka
nakrętek

cały rok

Zbiórka żywności
Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych i
lokalnych.
EkoWalentynki

grudzień
cały rok

luty- kwiecień
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2. Praca z
Patronem.

3.Doradztwo
zawodowe

1.Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół
im. Jana Pawła II w Częstochowie.

Dyrektor, nauczyciel
religii

2.Rocznice związane z Patronem Uroczystość związana z XX rocznicą nadania
szkole imienia Jana Pawła II, rocznica
Pontyfikatu, rocznica śmierci.

Nauczyciel religii,
wychowawcy, nauczyciele

3.Aktywny udział w konkursach
organizowanych przez Rodzinę Szkół im.
Jana Pawła II

Nauczyciel religii,
wychowawcy

4. Szkolny Konkurs Religijny.

Nauczyciel religii

1. Udział w projekcie „Inteligentny model
doradztwa zawodowego w powiecie
wyszkowskim”

Realizatorzy projektu

2. Szkolny Punkt Informacji i Kariery
„SPInKA”
3. Udział w Targach edukacyjnych
4. Zapoznanie z ofertą szkół powiatu
wyszkowskiego – gromadzenie materiałów,
zapraszanie przedstawicieli szkół
ponadgimnazjalnych na spotkania z
uczniami.

Opiekun biura

październik

Wrzesień – luty

cały rok
Maj

pedagog, wychowawcy
klasy III gim. i kl. VIII
cały rok

marzec

5. Wyjazd na „Wiosenne spotkania z
wojskiem”

cały rok

6. Wycieczki zawodoznawcze.
7. Zapraszanie absolwentów szkoły,
członków rodzin uczniów – prezentacja
wykonywanych zawodów.
4. Zapewnienie
uczniom
bezpieczeństwa w
szkole, realizacja
zadań z nim
związanych.

1.Spotkanie z policjantem i pogadanki na
temat bezpiecznej drogi do szkoły , na temat
bezpiecznego wypoczynku zimowego i
letniego, zagrożeń związanych z
cyberprzemocą , uświadamianie potrzeby
ochrony danych osobowych, unikanie
zagrożeń, poznanie numerów alarmowych.

cały rok

pedagog, nauczyciele

wg potrzeb
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2.Udział w konkursie ogólnopolskim
„Młodzież zapobiega pożarom”.

pedagog

3.Przeprowadzenie egzaminu na kartę
rowerową.

nauczyciel techniki

4.Zapoznanie uczniów z regulaminami
pracowni przedmiotowych, sali
gimnastycznej, sali zabaw, regulaminem
korzystania z placu zabaw i zasadami BHP.

opiekunowie sal

wrzesień

5.Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych.

dyrektor

wg potrzeb

6.Pełnienie funkcji opiekuńczo –
wychowawczej świetlicy szkolnej.

wychowawcy świetlicy

cały rok

7.Organizacja dyżurów nauczycieli podczas
przerw przed lekcjami i po ich zakończeniu.

dyrektor, nauczyciele

cały rok

8.Realizacja Ogólnopolskiego Programu
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

nauczyciele klas 0 - III

listopad

9.Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
podczas wyjazdów , wycieczek szkolnych,
Nocy Filmowych.

organizatorzy

10.Realizacja programu „Ratujemy i uczymy
ratować”.

opiekunowie programu

11.Współpraca z instytucjami zajmującymi
się bezpieczeństwem

pedagog

cały rok

12.Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z
uczniami, spotkania ze specjalistami ,
konsultacje z rodzicami i procedura
„Niebieskiej Karty”.

pedagog, wychowawcy,
nauczyciele

wg potrzeb

nauczyciele

cały rok

1.Pogadanki na lekcjach historii, języka
polskiego, WOS i zajęciach z wychowawcą na
temat Ziemi Wyszkowskiej i Rzeczpospolitej
Polskiej.

nauczyciele

cały rok

2.Udział w konkurach historycznych – m. in.
„Niepodległa” z okazji 100. rocznicy

nauczyciel historii i WOS

13.Konsekwencja w sytuacjach
problemowych zaistniałych na terenie szkoły
i poza nią, np. na wycieczkach.

II. Kształtowanie
więzi z krajem
ojczystym,
poszanowanie dla
dziedzictwa
narodowego oraz

luty

cały rok
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innych kultur i
tradycji.
1. Poznanie historii
kraju oraz
dziedzictwa
narodowego

zakończenia I wojny światowej.
3.Wieczornice poetyckie – „Dla
niepodległej”, „Irenie Sendlerowej”.
4.Spotkanie z Z.P RP Okręg Nadbużański.
5.Współpraca ze Światowym Związkiem AK
Warszawa „Wschód” . Przygotowanie
uroczystości w kościele parafialnym.
6.Wycieczki do miejsc pamięci narodowych –
wycieczka regionalna ( śladami powstania
styczniowego, miejsca związane z I i II wojną
światową).

2. Kształtowanie
uczuć i postaw
patriotycznych.

nauczyciel historii i języka
polskiego
nauczyciel historii
nauczyciel historii

nauczyciel historii

1.Wyjazdy z pocztem sztandarowym na
dyrektor, opiekun pocztu
uroczystości o charakterze patriotycznym (11
sztandarowego
Listopada, 3.Maja)
2.Podkreślenie strojem i właściwym
zachowaniem rangi patriotycznych
uroczystości

3. Poznanie
tradycji i
zwyczajów
własnego regionu.

wg potrzeb

cały rok

3.Apele i uroczystości szkolne o charakterze
patriotycznym – 11 Listopada, Konstytucja 3
Maja, rok Tadeusza Kościuszki, Rok Praw
kobiet, rok Józefa Piłsudskiego.

nauczyciel historii

4.Zachęcanie do indywidualnego i
rodzinnego uczestnictwa w lokalnych
uroczystościach o charakterze patriotycznym
(Bieg Niepodległości w Rybienku Leśnym,
Bieg Żołnierzy Wyklętych w Wyszkowie,
uroczystość Zapora i inni w Łosinnie)

nauczyciel historii

1.Organizowanie szkolnych lekcji
regionalnych związanych z ziemią
wyszkowską.

nauczyciel historii i inni
nauczyciele

2.Zapraszanie na lekcje starszych osób z
wioski i rozmowa na temat lokalnych
tradycji(Boże Narodzenie i Wielkanoc),
wykonywanie ozdób związanych z tymi
świętami i przygotowywanie tradycyjnych

nauczyciele

zgodnie z
kalendarzem
imprez

cały rok
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potraw).
3.Kultywowanie lokalnych tradycji (Zapusty,
wróżby andrzejkowe).
4.Zajęcia bożonarodzeniowe i wielkanocne w
Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie.

III. Wspomaganie
indywidualnego
rozwoju ucznia i
dostosowanie ich
do jego potrzeb i
możliwości.

1.Działalność Szkolnej Telewizji - nagrywanie
programów i filmów związanych z życiem
szkoły, tworzenie prezentacji
multimedialnych.
2.Wykonywanie przez uczniów
tematycznych gazetek szkolnych w klasach i
na korytarzu, np. rocznice historyczne.
3.Chór szkolny - udział w szkolnych i
pozaszkolnych uroczystościach, konkursach.
4.ZPiT Wyszków – rozwój talentów wokalno
– tanecznych, kultywowanie tradycji
ludowych, występy w kraju i za granicą
5.Działalność szkolnego radia – radiowęzeł
(Nowiny – Expres), przegląd prasy
regionalnej, ważne rocznice, Kącik
Narodowego Czytania.
6.Udział talentów aktorskich w szkolnych i
pozaszkolnych uroczystościach i konkursach
, np. konkurs na rymowankę o książce,
czytaniu i bibliotece, „Konkurs pięknego
czytania” i inne.

nauczyciel historii

wychowawcy

grudzień

opiekun telewizji szkolnej

cały rok

nauczyciele
cały rok

opiekun chóru

dyrektor, opiekun zespołu

cały rok

cały rok

nauczyciel historii

nauczyciele języka
polskiego, bibliotekarz

7.Zajęcia taneczno – ruchowe

opiekun

8.Gminny Konkurs Matematyczny dla klasy
IV „Liczę na szóstkę z plusem”.

nauczyciele matematyki

9.Konkursy plastyczne – „Kartka
bożonarodzeniowa”, „Postać świętego
Mikołaja”, „Najpiękniejsza karta
wielkanocna”, „Konkurs Rodzinny na Palmę
Wielkanocną” Rozwijanie talentów
sportowych poprzez udział w zawodach na

bibliotekarz, nauczyciel
wychowania fizycznego

zgodnie z
kalendarzem
imprez

cały rok
maj
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różnym szczeblu.
10.Poszerzanie i rozwijanie wiedzy ucznia
poprzez udział w konkursach
organizowanych przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.

nauczyciele przedmiotów

11 Spotkania, warsztaty rozwijające
uzdolnienia

IV. Kształtowanie
właściwych
nawyków
higienicznych i
zdrowotnych,
propagowanie
ekologicznego
stylu życia,
profilaktyka
zagrożeń.
1. Zapoznanie
z zasadami
zdrowego,
racjonalnego
odżywiania się,
higieny osobistej
i aktywności
fizycznej,
kształtowanie
postawy
odpowiedzialności
za własne zdrowie.

1.Pogadanki na temat zdrowia i zdrowego
stylu życia na godzinach wychowawczych
i lekcjach przedmiotowych.
2.Rozmowy indywidualne.
3.Gazetki na korytarzach szkolnych i w
klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.
4.Obchody Światowego Dnia Zdrowia

Wychowawcy,
nauczyciele przedmiotów,
pielęgniarka szkolna,
pedagog
nauczyciele, pedagog
pedagog, nauczyciel
biologii

5.Badania przesiewowe i profilaktyczne
badania lekarskie.

pielęgniarka szkolna

6.Spotkania z dietetykiem.

pedagog

7.Fluoryzacja zębów- realizacja programu
profilaktyki próchnicy.

pielęgniarka szkolna

8.Konkursy plastyczne.
9.Okresowe kontrole czystości – za zgodą
rodziców.

cały rok

nauczyciele

cały rok

pielęgniarka szkolna
wg potrzeb

10.Kształtowanie nawyku mycia rąk przed
posiłkami i po pobycie w toalecie.

nauczyciele,
wychowawcy

11.Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie
śniadanie.

pielęgniarka szkolna

12.Udział szkoły w programach „Trzymaj
formę”, „Szklanka mleka”, „Warzywa i
owoce w szkole”, „Radosny uśmiech”

nauczyciele,
wychowawcy, dyżurujący
nauczyciele

13. Posiłki dla uczniów z rodzin
najuboższych.

dyrektor, pedagog,
nauczyciele

14 Rozmowy, pogadanki na temat

pedagog, wychowawcy

cały rok

cały rok

cały rok
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kulturalnego spożywania posiłków.

2. Rozwijanie
wrażliwości na
problemy
środowiska.

15.Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie
daje moc”- przygotowanie zdrowego
śniadania w szkole.

wychowawcy klas 0-III

16.Realizacja programów profilaktycznych:
„Czyste powietrze wokół nas”, „Chroń się
przed kleszczami wszelkimi sposobami”,
„Radosny Uśmiech- Radosna Przyszłość”.

wychowawcy klas 0-III

17.Udział w konkursie kulinarnym „Jedz
zdrowo, kolorowo” z wykorzystaniem
zdrowej żywności.

pedagog/ wychowawca
klasy VI

1.Udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”,
„Dzień Ziemi”. Zbiórka surowców wtórnych.
Porządkowanie terenu przyszkolnego.
Organizowanie zajęć w terenie.
2.Udział w Ogólnopolskiej akcji
„EkoWalentynki”- zbiórka baterii i
elektroodpadów

3. Zapobieganie
wagarowaniu
(absencji).
-kontrola
frekwencji
uczniów.

listopad

wychowawcy klas,
nauczyciele przyrody,
pedagog

opiekun Wolontariatu
luty – kwiecień

3.Udział uczniów w organizowanym przez
Nadleśnictwo Wyszków Turnieju Wiedzy o
Lesie.

nauczyciele przyrody

4.Udział w Gminnym Konkursie
Ekologicznym wiedzowo- plastycznym w
Wyszkowie.

nauczyciele przyrody,
nauczyciele plastyki

1.Kontrola dzienników lekcyjnych.
2.Przestrzeganie przez wychowawców

dyrektor, wychowawcy,
pedagog

ustalonych zasad usprawiedliwiania

wychowawcy

nieobecności.
3.Kontrola frekwencji uczniów

kwiecień

czerwiec

maj

cały rok
cały rok

wychowawcy

opuszczających zajęcia.

cały rok

rozmowy z rodzicami uczniów
opuszczających zajęcia
4.Wyróżnienie uczniów z najlepszą

wychowawcy
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frekwencją

cały rok

4. Motywowanie
uczniów do
osiągania
sukcesów

1.Stwarzanie uczniom możliwości
prezentowania umiejętności, zainteresowań
na lekcjach wychowawczych i
przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych
oraz imprezach klasowych i szkolnych.

nauczyciele

5.Wspomaganie
ucznia z
problemami w
nauce.

1.Prowadzenie dodatkowych zajęć dla
uczniów mających problemy w nauce: zajęć
wyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych, udzielanie pomocy
psychologiczno –pedagogicznej

nauczyciele przedmiotów,
specjaliści, pedagog

2.Dostosowanie wymagań do możliwości
edukacyjnych ucznia.

pedagog, nauczyciele

6.Zapobieganie
przejawom agresji.

cały rok

cały rok

1.Systematyczna edukacja uczniów
pedagog, nauczyciele
w zakresie radzenia sobie z własnymi
trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony
przed agresją, przemocą,
2.Stała współpraca z pracownikami szkoły
w
pedagog, wychowawcy
zakresie zaobserwowanych negatywnych
zachowań uczniów-reagowanie na wszystkie
niepożądane zachowania.
3.Wzbogacanie biblioteki szkolnej w
literaturę poruszającą problemy przemocy i
agresji

7.Zintegrowanie
społeczności
szkolnej i klasowej.
Budowanie
wzajemnych relacji
opartych na
szacunku i

cały rok

bibliotekarz

,

cały rok

cały rok

4.Realizowanie na godzinach
wychowawczych zajęć dotyczących
umiejętności interpersonalnych.

wychowawcy

5.Uświadamianie skutków złego zachowania
w świetle prawa szkolnego i karnego

pedagog, nauczyciele,
wychowawcy

1.Gry, zabawy integrujące zespół klasowy,

pedagog, wychowawcy

2.Zasady dobrego zachowania w szkole

pedagog, wychowawcy

cały rok

3.Pogadanki, lekcje wychowawcze, filmy
edukacyjne

pedagog, wychowawcy

cały rok

cały rok
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zaufaniu.
8.Podnoszenie
kultury słowa,
eliminowanie
wulgaryzmów ze
słownika ucznia.

9. Profilaktyka
uzależnień
Zapoznanie
uczniów z
wpływem
nikotyny, alkoholu,
środków
psychoaktywnych
na organizm
człowieka.

1.Pogadanki, zwracanie uwagi na kulturę
słowa podczas przerw lekcyjnych.

nauczyciele, pedagog

cały rok

2.„Tydzień uprzejmości”
3. Międzynarodowy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień”

pedagog
pedagog

listopad

3.Komkurs „Klasa na medal”

pedagog

1.Spotkania z pedagogiem szkolnym,
odgrywanie scenek tematycznych.

pedagog, wychowawcy

wg potrzeb

2.Pogadanki, dyskusje, projekcja filmów
edukacyjnych, gazetki ścienne.

pedagog/wychowawcy

wg potrzeb

realizatorzy programów

cały rok

3.Realizacja rekomendowanych programów
profilaktycznych
4.Szkolenia dla nauczycieli
5.Realizacja programów profilaktycznych w
ramach Wyszkowskich Dni Profilaktyki
„Przyjaciele Zippiego”

dyrektor

pedagog, wychowawcy,
realizatorzy

cały rok

„Cukierki”
„Magiczne Kryształy”
„Domowi Detektywi”
„Fantastyczne Możliwości”
„Unplugged”
„Jestem sobą”
„Debata”
„Tak czy Nie”
6.Współpraca z Sanepidem i realizacja
programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”
7.Realizacja gminnego programu profilaktyki
rówieśniczej „Wychowanie i Profilaktyka”działalność szkolnej Drużyny WiP

pedagog

cały rok
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Noc Profilaktyki

opiekun WiPu

Dzień Bezpieczeństwa

opiekun WiPu

Wyjazdy na gminne, mazowieckie i
ogólnopolskie przystanki WiP

opiekun WiPu

8.Happeningi

cały rok

czerwiec

opiekun WiPu
pedagog

9.Informowanie rodziców o instytucjach
pozaszkolnych wspierających rodzinę.
pedagog
10.Konsultacje z pracownikami instytucji
zajmującymi się profilaktyką uzależnień.

pedagog

cały rok
cały rok

11. Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców
pedagog
1.Diagnozowanie uczniów.
10.Ochrona
młodzieży przed
uzależnieniem od
multimediów,
komputera,
Internetu,
telefonu, telewizji.

dyrektor

2.„Dzień bezpiecznego Internetu”
3.Spotkania z policją – pogadanki dotyczące
zagrożeń: stalking
4.Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z
wykorzystaniem krótkich filmów
edukacyjnych.
5. Wywiadówki profilaktyczne dla rodziców

pedagog

cały rok
luty

pedagog, nauczyciele
informatyki
pedagog
pedagog, wychowawcy

6. Szkolenia dla nauczycieli
dyrektor, pedagog
dyrektor
V. Współpraca z
instytucjami i
stowarzyszeniami.

1.Współpraca z przedstawicielami Gminy i
Powiatu w Wyszkowie.
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Wyszkowie.

dyrektor, nauczyciele

pedagog

3.Współpraca z Powiatową Komendą Policji
w Wyszkowie.

dyrektor, pedagog

4.Współpraca ispotkania z przedstawicielami
Straży Pożarnej,

pedagog, nauczyciele

5.Współpraca z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Sądem dla Nieletnich

pedagog
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6.Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno
–Epidemiologiczną w Wyszkowie
7.Współpraca z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie

pedagog

pedagog

8.Współpraca z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Wyszkowie i Brańszczyku

pedagog

10.Współpraca z instytucjami opiekującymi
się uczniami z chorobami przewlekłymi

pedagog

11.Lekcje biblioteczne i spotkania w
Bibliotece Miejsko – Gminnej w Wyszkowie.

nauczyciele języka
polskiego, bibliotekarz

12.Korzystanie z oferty Domu Kultury
„Hutnik” w Wyszkowie.

nauczyciele

13.Współpraca z Nadleśnictwem Wyszków –
konkursy, wycieczki, spotkania.
14.Współpraca z Regionalną Rodziną Szkół
im. Jana Pawła II.
8.Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólna
przyszłość” – organizacja konkursów ,
spotkań i wycieczek rowerowych po
regionie.

nauczyciele

dyrektor

członkowie
stowarzyszenia,
nauczyciele

Ewaluacja programu – będzie polegała na:
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 wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy
ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.
Sposoby i środki ewaluacji:
- obserwacja i analiza zachowań uczniów,
- obserwacja postępów w nauce,
- frekwencja na zajęciach dydaktycznych,
- udział w konkursach.
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Narzędzia ewaluacji:
- ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,
- obserwacja zachowania uczniów,
- analiza dokumentacji szkolnej pedagoga i innych nauczycieli,
- analiza dokumentacji wychowawców,
- analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,
- rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i nauczycielami,
- prace uczniów,
- analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia uczniów.
Działania ewaluacyjne będą polegały na:
* ustaleniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego
osiągnięcie
*opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji
*zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności szkolnej
Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły
zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych działań.
Z wnioskami z przeprowadzonej ewaluacji poinformowana zostanie rada pedagogiczna na
zebraniu kończącym rok szkolny.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Leszczydole - Nowinach został uchwalony przez Radę Rodziców po porozumienie z Radą
Pedagogiczną uchwałą nr 01/2019 w dniu 09.04.2019r.
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