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PROGRAMWYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
2021/2022

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BYTYNIU IM. ARKADEGO FIEDLERA
W BYTYNIU

PODSTAWA PRAWNA:

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w
referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
 Konwencja o Prawach Dziecka;
 Karta Nauczyciela;
 Statut Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu

WSTĘP

W trosce o to, by dziecko znajdowało w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym,

moralnym, estetycznym oraz zdrowotnym, rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą, poszukując prawdy, dobra i piękna w świecie, by zyskiwało przekonanie o

życiowej użyteczności edukacji przedszkolnej oraz szkolnej pierwszego i drugiego etapu, by uczyło się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywało się do życia

w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu, ustanawia się niniejszy program

wychowawczy szkoły. Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka została przeprowadzona na podstawie:

1. Sprawozdania zespołu wychowawczego i zespołów przedmiotowych za rok szkolny 2020/2021

2. Wniosków z ciągłej obserwacji uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i przerw śródlekcyjnych

3. Poczynionych przez nauczycieli spostrzeżeń i analiz indywidualnych przypadków uczniów
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4. Wniosków z rozmów przeprowadzonych przez wychowawców wśród Uczniów na zajęciach z wychowawcą

5. Wniosków z rozmów przeprowadzonych przez wychowawców wśród Rodziców na zebraniach

6. Upomnień, uwag i informacji wpisanych przez nauczycieli, wychowawców i dyrektora do dziennika elektronicznego

Czynniki chroniące: negatywny stosunek bliskich kolegów/koleżanek do używania środków psychoaktywnych, rozmowy z rodzicami o wydarzeniach dnia

codziennego, wsparcie emocjonalne mamy, czas spędzany z rodzicami, pozytywny stosunek do nauczycieli oraz szkoły, kontrola sąsiada lub innych dorosłych osób z

miejsca zamieszkania, kameralne środowisko szkolne.

Czynniki ryzyka: konflikty wśród domowników, rodzina niepełna lub zrekonstruowana, przekonania akceptujące przemoc, narażanie swojego bezpieczeństwa dla

ekscytujących przeżyć, częste granie w gry komputerowe, brak wzorców i autorytetów, słabo opanowane kompetencje z zakresu umiejętności uczenia się.

W roku szkolnym 2021/2022 zostaną podjęte następujące działania, które dodatkowo uwzględniają kierunki realizacji polityki oświatowej MEN na rok szkolny

2021/2022 oraz plan pracy szkoły.

1. Wdrażanie uczniów do przestrzegania procedur związanych z zagrożeniem COVID-19

2. Rozszerzenie działań na rzecz profilaktyki prozdrowotnej w tym zakażeń wirusowych

3. Przeprowadzanie warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji

kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

4. Realizowanie działań z zakresu wychowania do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i

dbałości o zdrowie.

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

6. Organizowanie zajęć profilaktycznych na temat bezpiecznego korzystania z internetu i urządzeń cyfrowych

7. Realizacja działań ujętych w planie dotyczącym motywowania uczniów do nauki „Aby zapalać, trzeba płonąć”

PROGRAM REALIZOWANY JESTWEWSPÓŁPRACY Z NASTĘPUJĄCYMI ORGANIZACJAMI

 Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień Dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i asystentami rodzinnymi
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 Komendą Powiatową Policji w Szamotułach

 Sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi

 Strażą pożarną

 Gminnym Ośrodkiem Kultury

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃWYCHOWAWCZYCH

DYREKCJA
1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
2. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
3. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

NAUCZYCIELE
1. Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Udzielają pomocy w

przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
2. Kształcą i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
3. Reagują na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów.
4. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i w czasie wycieczek, wyjść itp.
5. Inspirują nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań.

WYCHOWAWCY KLAS
1. Wychowawcy, psycholog i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia dla rodziców.
2. Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów.
3. Wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
4. Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i

społeczeństwie.
5. Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.
6. Mają obowiązek kształtować właściwe relacje między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby.
7. Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości.
8. Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.
9. Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczego szkoły.

RODZICE
1. Współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

RADA RODZICÓW
1. Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.
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2. Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.
3. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
2. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
3. Inicjuje działania dotyczące życia uczniów.
4. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
5. Dba o dobre imię szkoły.
6. Wyraża za pośrednictwem swego opiekuna opinie dotyczące problemów społeczności uczniowskiej.

MODEL ABSOLWENTA
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczeń powinien należycie funkcjonować w środowisku szkolnym, respektować zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte
normy etyczne.
Absolwent naszej szkoły:

1. Jest zdyscyplinowany, akceptuje szkolne normy zachowania i stosuje się do nich
2. Jest systematyczny, zawsze przygotowuje się do zajęć, nie opuszcza lekcji bez powodu, w określonym czasie usprawiedliwia nieobecności
3. Jest aktywny, rozwija swoje zainteresowania, jest gotowy do aktywnej pracy, zaangażowany w sprawy klasy i szkoły
4. Jest ambitny, dąży do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, na miarę swoich możliwości (stawia sobie coraz wyższe cele i dąży do ich

osiągnięcia)
5. Jest otwarty na uwagi, właściwie przyjmuje krytykę, stara się zmieniać swoje zachowanie
6. Jest kulturalny, wypowiada się poprawnie polszczyzną bez używania wulgaryzmów (dba o kulturę słowa)
7. Poprawnie zachowuje się w stosunku do kolegów i osób dorosłych, poprawnie zachowuje się w różnych miejscach i sytuacjach
8. Okazuje szacunek dla kolegów, pracowników szkoły i innych ludzi, szanuje mienie szkoły i dba o nie
9. Dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, nie pali, nie pije, nie używa narkotyków i innych środków odurzających
10. Jest koleżeński i uczynny, umie współżyć w grupie
11. Jest wrażliwy i tolerancyjny
12. Jest otwarty na uwagi, właściwie przyjmuje krytykę, stara się zmieniać swoje zachowanie
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PLAN DZIAŁAŃWYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
Obszar: Zdrowie – edukacja zdrowotna

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny

Kształtowanie postawy odpowiedzialności
za zdrowie własne i innych.

 Zajęcia z wychowawcą dotyczące szczepień i profilaktyki chorób zakaźnych.
 Przypominanie o myciu rąk przed posiłkiem i po korzystaniu z toalety, o noszeniu

maseczki na twarzy, dezynfekcji rąk, zachowywaniu odpowiedniego dystansu,
spędzaniu przerw w wyznaczonych sektorach.

 Przeprowadzanie zajęć / warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci w
tematach: anoreksja, bulimia, depresje, samobójstwa, samookaleczenia.

 Motywowanie uczniów do przestrzegania higieny pracy podczas ewentualnego
kształcenia na odległość związanego z sytuacją epidemiczną spowodowaną
COVID-19.

Wychowawcy.
Nauczyciele.
Psycholog szkolny.
Specjaliści zewnętrzni.

Promocja zabaw na świeżym powietrzu i
gier planszowych, spędzania czasu
wolnego w oderwaniu od mediów,
komputera i telefonu.

 „Przedszkoliada”.
 Festyn Rodzinny.
 Wyjazdy integracyjne.
 Aktywne spędzanie przerw.
 Dzień Sportu

Wychowawcy OP.
Zespół ds. organizacji
festynu, nauczyciele

Rozwijanie umiejętności podejmowania
działań na rzecz ochrony przyrody w
swoim środowisku.

 Uwrażliwienie uczniów na tematy dotyczące problemów klimatycznych i ochrony
środowiska. Promowanie segregowania odpadów. Udział w konkursach i akcjach
ekologicznych. Organizacja pogadanek na temat zachowań poprawiających
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

Wychowawcy,
nauczyciele.

Obszar : Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny
Rozwijanie świadomości roli i wartości
rodziny w życiu człowieka.

 Organizacja wspólnych działań angażujących uczniów, nauczycieli i rodziców.
 Realizacja zajęć w ramach WDŻ dotyczących funkcji rodziny i zagrożeń dla

współczesnego życia rodzinnego.

Wychowawcy,
nauczyciel wychowania do
życia w rodzinie

Poprawa relacji między uczniami.
Budowanie atmosfery wzajemnego
szacunku, empatii i zrozumienia wobec
innych osób

 Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje społeczno –emocjonalne.
 Przeprowadzanie zajęć wychowawczych na temat relacji między uczniami i

sposobów komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów.
 Przeprowadzanie zajęć oraz pogadanek, podczas lekcji wychowawczych

Socjoterapeuta, psycholog,
pedagog, wychowawcy
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dotyczących szacunku do drugiego człowieka i empatii.
 Podejmowanie działań ukierunkowanych na budowanie lub podtrzymywanie

poczucia własnej wartości uczniów.
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i
dobro. Kształtowanie właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania społecznego

 Zachęcanie uczniów do podejmowania działań i prac społecznie użytecznych,
które sprzyjają samodzielności, odpowiedzialności i pracy nie tylko dla siebie, ale i
dla innych (pomoc koleżeńska, wolontariat, wyznaczanie dodatkowych funkcji
klasowych, SKC).

 Przeprowadzanie lekcji wychowawczych na temat prawidłowych zasad
komunikacji międzyludzkiej.

 Wypracowanie klasowych zwyczajów.

Wychowawcy,
nauczyciele

Obszar: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny
Zapoznanie z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach
życiowych, kształtowanie właściwego
zachowania się w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych

 Promowanie, zapobieganie i kształtowanie umiejętności przestrzegania procedur
związanych z bezpieczeństwem w szkole w czasie epidemii w związku z COVID-
19.

 Zapoznanie uczniów z zasadami BHP i ppoż oraz regulaminami pracowni i innymi
obowiązującymi w szkole zasadami.

 Dyżury nauczycieli podczas przerw i natychmiastowe reagowanie na niewłaściwe
zachowania uczniów.

 Stosowanie strategii interwencyjnych poprzez wdrażanie procedur postępowania w
sytuacjach kryzysowych

 Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas przerw i zajęć wychowania
fizycznego.

 Przeprowadzanie pogadanek na temat ostrożności w nawiązywaniu relacji z
osobami nieznanymi uczniowi.

Nauczyciele,
wychowawcy, n-l dyżurny

Redukowanie agresywnych zachowań
poprzez uczenie sposobów rozwiązywania
problemów.

 Systemowe przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej przy współpracy z rodzicami,
a w razie potrzeby z policją, sądem, GOPS.

 Przeprowadzanie indywidualnych rozmów oraz mediacji z uczniami i rodzicami.
 Systematyczne pogadanki i rozmowy dyscyplinujące, zapobiegające agresji słownej

i dokuczaniu.
 Promowanie i nagradzanie pozytywnych postaw zachowania.

Nauczyciele, pedagog,
wychowawcy

Profilaktyka zagrożeń wynikających z
korzystania z nowoczesnych technologii
informacyjnych

 Uświadamianie uczniów, podczas lekcji wychowawczych, o zagrożeniach i
skutkach wynikających z nieprawidłowego korzystania z technologii
informacyjnych.

Wychowawcy, pedagog,
psycholog, nauczyciel
informatyki
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 Przeprowadzanie zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci.
 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas kształcenia na
odległość.

Przekazywanie wiedzy na temat
psychoaktywnych środków
uzależniających i zagrożeń z nimi
związanych

 Dostarczanie informacji o mechanizmach i niebezpieczeństwach używania
substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna) poprzez
prelekcje, prezentacje, spotkania, warsztaty, broszury, ulotki, plakaty itp.

Specjaliści z zewnątrz,
pedagog, wychowawcy

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia
oraz wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego.
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

 Realizowanie działań zgodnie z planem motywacyjnym „Aby zapalać trzeba
płonąć”.

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 Rozwiązywanie konkretnych problemów uczniów poprzez udział w zajęciach
korekcyjno–kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
logopedycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 Podejmowanie zintegrowanych działań zespołu nauczycieli i specjalistów na rzecz
ucznia.

Wychowawcy,
nauczyciele, specjaliści
szkolni

ZASADY EWALUACJI

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu
wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2) analizę dokumentacji,
3) przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) rozmowy z rodzicami,
5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
6) z analizy przypadków.


