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ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim,
ale i dla drugich.”
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Podstawa prawna:

● Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (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 2017 r. poz.
1189).

● Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
ze zm.).

● Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
● Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
● Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.

poz. 783).
● Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
● 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 2015 r. poz. 1249).

● Priorytety Ministra Edukacji i  Nauki.
● Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
● ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 sierpnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (
tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1525).

● „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.
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej

nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę

pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole

koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze

statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych

i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że

wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności

musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły,

oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie

uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej,

duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania

z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są

działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

● wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),

● wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

● ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w

roku szkolnym 20/21



● wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów

przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

● innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania

i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski

nauczycieli, uczniów, rodziców),

● diagnoza ryzyk i czynników chroniących przed zażywaniem środków odurzających.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym,

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

● powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich

pracowników szkoły,

● zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji

zadań określonych w programie,

● respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

● współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),

● współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

● inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności,

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy

jednoczesnym otwarciu się na wartości innych kultur, kształtowanie umiejętności

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych narodowości.

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym,

psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją
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szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie

i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw

patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie

i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań

ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. Dążymy do mistrzostwa, a naszą ambicją

jest uczenie się i rozwój wszystkich podmiotów szkoły w atmosferze współpracy, otwartości,

szacunku, zaufania i odpowiedzialności za wyniki swojej pracy. Kształcimy człowieka

szczęśliwego, który starannie i z zapałem rozwija swoje umiejętności, pielęgnuje talenty,

potrafi się uczyć i poruszać w nowoczesnym świecie pełnym wyzwań.

Sylwetka absolwenta

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu

społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za

własny rozwój. Nasz absolwent jest:

● dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność,

poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

● człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania,

chętnie zdobywa nowe umiejętności;

● człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od

zła, kierującym się zasadami moralnymi;

● człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym

dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

● człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności

od stanu środowiska naturalnego.

Ponadto, nasz absolwent:

● kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

● zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

● przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami
zakaźnymi (np. COVID-19)



● zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

● korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia

i technologie informatyczne,

● posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,

● zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej
epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z
długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego)

● podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

● szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

● jest odporny na niepowodzenia,

● integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole

● zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

● szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,

● prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko,

● jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny,

● rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a

podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np.

stosowanie substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych) .

Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania

zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się

epidemii COVID-19,

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
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ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych

oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról

społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacjach kryzysowych

(np,epidemia Covid-19)

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie

poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających

całemu społeczeństwu (epidemia Covid-19).

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy,

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym

zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu

życia oraz zachowań proekologicznych,

4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością

lokalną,

5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym

wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej

pracy z grupą uczniów,



7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców

lub opiekunów,

8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów

w życiu społecznym,

9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej

i światowej,

10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych,

11. Wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych
jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność
zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej
człowieka i jej negatywnych skutków.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także

suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego

typu przypadkach,

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli,

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
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4. poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji
kryzysowej na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania
pomocy w szkole i poza szkołą,

5. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

6. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

7. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia

psychicznego wieku rozwojowego,

8. poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się
epidemii COVID-19.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji,

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń

i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych

do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych

pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających,

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków



odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji

psychoaktywnych,

3. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i
wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji
psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych,

4. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z

naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

5. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o

obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o

metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:
1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań
ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych,

2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na
ryzyko zachowań ryzykownych,

3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które
nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,

4. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub
obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec
wszystkich uczniów szkoły.

Działania te obejmują w szczególności:
1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do
10
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potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w
szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji
życiowej,

3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych
zachowań ryzykownych,

4. poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców,
wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów
depresji,

5. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i
wychowanków zachowań ryzykownych,

6. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu
przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są
ukierunkowane na:

● wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
● przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole,

klasie),
● wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
● rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
● budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
● utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas

epidemii COVID-19,

● przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

● przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
● troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.



Zadania profilaktyczne programu to:

● zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
● znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
● promowanie zdrowego stylu życia,
● kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
● rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
i narkotyków),

● eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
● niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów

komórkowych i telewizji,
● wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną
tożsamość,

● uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,
● uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w

najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.

Struktura oddziaływań wychowawczych

1. Dyrektor szkoły:

● stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

● sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom

pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

● 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,

● stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
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● współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

● czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

● nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

● stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania
systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,

● inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych
relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i
efektywność udzielanego wsparcia,

● inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych
psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że
sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą
inny kryzys psychiczny,

● nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Rada pedagogiczna

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

profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną

uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z

rówieśnikami,

● dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej

efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz

niższej efektywności zdalnego nauczania,

● opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go

w porozumieniu z Radą Rodziców,

● opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją, zapewnienia

bezpieczeństwa i zdrowia w związku z COVID-19

● uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

● uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego



3. Nauczyciele

● współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, specjalistami

w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w

realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

● reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają

zagrożenie dla ucznia,

● reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

● przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia

młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi

skutkami epidemii Covid-19,

● przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”,
obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19,

● udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

● kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

● rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce

na swoich zajęciach,

● wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

4. Wychowawcy klas

● diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy,

zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,

● rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących

i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z

używaniem substancji psychoaktywnych,

● rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym
zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii
COVID-19,

● na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla
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klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego

i potrzeby uczniów,

● przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do

dalszej pracy,

● zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

● są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez

przewodniczącego zespołu,

● 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,

● współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych

potrzebach,

● wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

● rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

● dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych,

rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej,

● podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym

zachowaniom podopiecznych,

● współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz

dzieci i młodzieży,

● podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

5. Zespół wychowawców

● opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,



● analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego

dyscyplinowania uczniów,

● ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w

tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

● uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego
systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

● przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i

profilaktycznej szkoły,

● inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

6. Pedagog szkolny

● diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,

● uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu

ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

● zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

● współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej

lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,

● zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

● współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

● współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i

poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną,

● wspiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji
problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im
wsparcia,

● rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni
psychologiczno-pedagogicznej w celu szybkiego i skutecznego reagowania na
zaobserwowane problemy uczniów,
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● wspiera nauczycieli, wychowawców, którym trudno jest wspierać uczniów w związku
z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub
przechodzą inny kryzys psychiczny,

● aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia
uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w
identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających,
integracyjnych, profilaktycznych.

● promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami
społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność
udzielanego wsparcia.

7. Rodzice

● współtworzą szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

● uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

● uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego
systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

● uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

● zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

● współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

● dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

● Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły.

8. Samorząd uczniowski:

● jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i

możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

● uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

● uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego
systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

● współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

● prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów

● reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,



● propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

● dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

● może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
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Cele i zadania do realizacji w roku szkolnym 2021/22

CEL NADRZĘDNY

Wszechstronny rozwój osobowości ucznia z uwzględnieniem jego zainteresowań i potrzeb,
przebiegający w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym i społecznym.

CELE GŁÓWNE
● rozwijanie poczucia godności ludzkiej – kultura osobista, otwartość, empatia, wrażliwość
● wzmacnianie motywacji do nauki i skuteczności uczenia się
● budzenie wrażliwości moralnej
● kształtowanie postaw prospołecznych, prorodzinnych i prozdrowotnych
● kształtowanie postaw proekologicznych
● kształtowanie postaw patriotycznych
● tworzenie kultury pozytywnych wzorców – rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów, ćwiczenie zachowań

asertywnych, właściwa hierarchizacja wartości
● kształtowanie umiejętności budowania więzi międzyludzkich (szacunku, empatii, współpracy)
● wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów i ich rodziców
● przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym i cywilizacyjnym



● eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy w szkole
● rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej
● rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
● rozwój zainteresowań i zdolności uczniów
● budowanie więzi ze szkołą i środowiskiem lokalnym
● budowanie kultury szkoły jako organizacji uczącej się, opartej na współpracy
● pomoc nauczycieli w wychowawczej roli rodzin

● przeciwdziałanie uzależnieniom

● rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
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PLAN PRACY

Zakres Zadania Odpowiedzialni
Organizacja pracy wychowawczej szkoły Poruszanie aktualnych problemów wychowawczych na planowanych

posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Dyrektor szkoły,
wychowawcy klas

Organizowanie rad szkoleniowych dla grona pedagogicznego. Dyrektor szkoły

Opracowanie planów wychowawczych klas. wychowawcy klas

Prowadzenie dokumentacji o przejawach przemocy, agresji i
przestępczości w placówce.

pedagog

Wypracowanie skutecznych form współdziałania z rodzicami,
instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi na polu działania
wychowawczego.

wszyscy nauczyciele

Spotkania zespołów wychowawczych klas. wychowawcy klas,
pedagog

Praca wychowawcza w czasie zajęć
lekcyjnych i dodatkowych

Uwzględnianie w planach lekcji wychowawczych następujących
problemów do omówienia i przeanalizowania – wybrana tematyka
winna być włączona równolegle do realizacji wszystkich
przedmiotów nauczania:
a. blok zajęć poświęconych zdrowiu psychicznemu i
fizycznemu z uwzględnieniem sfery duchowej – w celu wytworzenia
mocnej motywacji pomimo ewentualnych niesprzyjających

wychowawcy klas,
pedagog,



warunków w środowisku ucznia:

● problemy okresu dorastania,
● zjawisko stresu,
● depresja
● techniki relaksacyjne,
● przyczyny i skutki sięgania po papierosy, alkohol i

narkotyki i inne środki odurzające,
● sposoby spędzania wolnego czasu
● wychowanie do wartości,

b. blok zajęć poświęconych pracy umysłowej:

● jak uczyć się szybko i skutecznie,
● ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem,
● ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi,
● higiena pracy umysłowej w szkole i w domu,
● realizacja postulatu „w zdrowym ciele zdrowy duch”,

c. zajęcia poświęcone umiejętnościom społecznym:

● umiejętność słuchania,
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● umiejętność prowadzenia dialogu, porozumiewania
się w różnych sytuacjach,

● asertywność,
● radzenia sobie z własną i cudzą agresją,
● tolerancja a miłość,
● konformizm i nonkonformizm,
● efektywne współdziałanie w zespole i podejmowanie

wspólnych decyzji,
● umiejętność podejmowania decyzji, w tym w

sytuacjach trudnych zagrażających prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu,

● sztuka przyjaźni,
● kształtowanie postaw i respektowanie norm

społecznych
● kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych

emocji

d. blok zajęć poświęconych rodzinie,
e. blok zajęć poświęconych kształtowaniu kulturalnych

nawyków,
f. blok zajęć kształtujących postawy proekologiczne,
g. blok zajęć poświęconych subkulturom młodzieżowy
h. blok zajęć poświęconych preorientacji zawodowej,
i. blok zajęć poświęconych tolerancji oraz wielokulturowości,
j. blok zajęć poświęconych prawom ucznia:

● zapoznanie uczniów ze Statutem



● zapoznanie uczniów z Konwencją o prawach dziecka
oraz elementami Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, Konstytucji RP, itp.

k.  blok zajęć poświęcony rozwijaniu kompetencji
cyfrowych:Tydzień Kodowania, Godzina Kodowania, Dzień
Bezpiecznego Internetu

Integracja międzykulturowa, Poznanie
dorobku kulturalnego świata, kształtowanie
postawy tolerancji i szacunku dla innych
narodów, kultur, religii.

Obchody Dnia Tolerancji, Tygodnia Edukacji Globalnej, Dzień Praw
Dziecka, Dzień Języków Obcych

nauczyciele, pedagog,
nauczyciele języków
obcychOrganizowanie zajęć poświęconych tolerancji i różnicom

kulturowym

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Inna działalność pozalekcyjna szkoły Organizowanie uczestnictwa uczniów w konkursach
przedmiotowych i podstawowych formach życia kulturalnego z
zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z COVID-19:

● organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum i innych
placówek kulturalnych oraz zabytkowych,

● udział uczniów w cyklicznych koncertach - filharmonia
● udział uczniów w międzyszkolnych imprezach kulturalnych i

konkursach przedmiotowych,
● przedmiotowe, kulturalne i oświatowe współzawodnictwo

międzyklasowe,
● organizowanie wycieczek krajoznawczych, realizacja

programu Poznajemy Polskę.

Nauczyciele

Rozwijanie ogólnodostępnych form zajęć sportowych:
● udział w imprezach międzyszkolnych

nauczyciele
wychowania
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● organizowanie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych,
● Aktywny powrót do szkoły po pandemii- program

fizycznego,  nauczyciele
1-3

Rozwój samorządowej działalności uczniowskiej w formie
Samorządu Uczniowskiego:

opiekunowie
samorządów,
wychowawcy klas

Propagowanie czytelnictwa i organizacja pracy w bibliotece:

● realizacja zadań wspierających czytelnictwo w szkole
(zawarte w Programie Biblioteki Szkolnej)

● udział w konkursach, akcjach, np. Narodowe czytanie

nauczyciele
bibliotekarze, poloniści,
nauczyciele klas 1-3

Podejmowanie działań rozwijających zainteresowania, umiejętności
i zdolności uczniów:

● realizacja projektów np. Asy Internetu, Finansowo aktywni,
Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Moc się kręci-
Przebudzenie mocy, Uczymy dzieci programować,
Matematyka. Co się liczy w sporcie?, Plastek i jego
zaczarowane pudełko, Zielone klasy - zielone lekcje, Code
Week, Solidarność. Podaj dalej. itp.

● prowadzenie kół zainteresowań (koła przedmiotowe, zajęcia
rozwijające dla uczniów zdolnych, zajęcia projektowe,
zajęcia z kreatywności itp.),

● udział w festiwalach i przeglądach artystycznych,
● organizowanie wystaw prac uczniowskich na terenie szkoły,
● przygotowanie programów artystycznych na uroczystości

szkolne

opiekunowie kół,
wychowawcy klas,
nauczyciele



● angażowanie uczniów do prac służących poprawie estetyki
otoczenia (klasy, korytarze szkolne, boisko, świetlica itp.)

Propagowanie i prowadzenie wolontariatu. opiekunowie kół

Kształtowanie postaw prozdrowotnych:
● tydzień zdrowia
● realizacja programów profilaktycznych: Trzymaj formę,

Bieg po zdrowie, Unplugged, elementy Spójrz inaczej,
Zdrowo i Sportowo, Dziel się uśmiechem, Innowacja
Program Edukacyjny Emocja (kontynuacja),  itp.

● Zajęcia kulinarne poświęcone zdrowemu odżywianiu
● wycieczki piesze po najbliższej okolicy
● wycieczki rowerowe
● imprezy rekreacyjno-sportowe np. piknik rodzinny, dzień

sportu,
● zajęcia prowadzone na godzinach wychowawczych

Nauczyciele, pedagog

Kształtowanie świadomości patriotycznej i
ekologicznej . Rozwój poszanowania
dziedzictwa narodowego i kształtowanie
świadomości narodowej.

Przeprowadzanie uroczystych apeli i akademii z okazji rocznic i
świąt. Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych.

zgodnie z kalendarzem
imprez szkolnych

Dbałość o dekorację szkoły, klas, gablot zgodnie z aktualną
tematyką, rocznicą, świętem itp.

uczniowie, opiekunowie
SU

Poznawanie piękna ziemi ojczystej poprzez uczestnictwo w
imprezach turystycznych oraz poprzez realizację projektów
edukacyjnych.

nauczyciele
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Realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną, również
poprzez udział w akcjach i działaniach ogólnopolskich,
międzynarodowych.
Sprzątanie świata, udział w akcjach charytatywnych na rzecz
zwierząt.

Urozmaicanie form pracy z uczniem Wprowadzanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej i
wychowawczej.

wszyscy nauczyciele

Włączanie uczniów w tworzenie procesu dydaktycznego.

Indywidualizacja w procesie dydaktycznym i działalności
pozalekcyjnej w celu rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów.

Wprowadzanie do programów nauczania dodatkowych treści w
oparciu o dostępne lub własne programy oraz wykorzystanie działań
innowacyjnych.

Realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami
zewnętrznymi: Fundacja Orange, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
White Star Foundation, Kulczyk Foundation, Polska Akcja
Humanitarna,  Stowarzyszenie Edukacja i Technika, Centrum
Mistrzostwa Informatycznego, Fundacja Nowoczesna Polska,
Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Sanepid, Sąd Rejonowy,
Nadleśnictwo Lubsko, Koło Łowieckie Jeleń, Ogrody Działkowe
Jutrzenka, Związek Wędkarski nr 1, Oddział Okręgowy i Rejonowy
PCK, Plastics Europe Polska itp.

Udział uczniów i nauczycieli w  wydarzeniach promujących
działalność szkoły np. dzień otwarty szkoły, Gala Talentów



Współpraca z rodzicami Warsztaty i prelekcje dla rodziców (edukacja wychowawcza i
zdrowotna):

● organizowanie planowanych spotkań z rodzicami
poświęconych działalności szkolnej i określonym
zagadnieniom wychowawczym

● spotkania i warsztaty online
● kontakty indywidualne z rodzicami, konsultacje
● organizowanie pogadanek i spotkań ze specjalistami na

tematy związane z wychowaniem, zdrowiem psychicznym i
fizycznym oraz różnorodnymi zagrożeniami.

dyrektor szkoły,
nauczyciele, pedagog

Rozpoznawanie środowiska uczniów. wychowawcy, pedagog

Włączanie rodziców do pracy wychowawczej szkoły.
Organizowanie dni otwartych.
Koncert półroczny.

nauczyciele

Spotkania z przedstawicielami lokalnego systemu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, prawnej, pomocy społecznej i
policji.

pedagog

Wykorzystanie fachowości i kompetencji zawodowych rodziców w
procesie uczenia się uczniów.

wychowawcy klas,
rodzice

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
uczniów,

Rozpoznawanie trudności dydaktycznych uczniów, ich przyczyn;
współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

wychowawcy, pedagog,
n-le przedmiotu,
nauczyciele specjaliściOrganizowanie zajęć wspomagających naukę: zespołów korekcyjno

– kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych, indywidualnych
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konsultacji, zajęć specjalistycznych, TUS, zajęcia wspomagające dla
uczniów MEiN

Badania diagnostyczne uczniów

Ścisła współpraca wychowawców klas czwartych z nauczycielami
nauczania początkowego – wymiana doświadczeń.

wychowawcy,
nauczyciele

Rozwijanie sfery intelektualnej Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań
uczniów

● przeprowadzenie w klasach diagnoz, ankiet wstępnych,
obserwacje podczas bieżącej pracy

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie
wagi edukacji i wyników egzaminów wewnętrznych.

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień
i świadomości ich istnienia.

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy,
zarządzanie czasem.

nauczyciele,
wychowawcy

dyrektor, nauczyciele,
wychowawcy, pedagog,
doradca zawodowy

nauczyciele,
wychowawcy, doradca
zawodowy

wychowawcy, pedagog



Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
i  profilaktyka uzależnień, ochrona zdrowia
psychicznego

Rozpoznawanie problemów uczniów oraz ich rodzin, otaczanie
szczególną opieką i uwagą w sytuacjach wymagających wsparcia i
pomocy.

wychowawcy klas,
pedagog, pielęgniarka

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej
na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w
szkole i poza nią.

Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub
obniżenia kondycji psychicznej:

● indywidualne rozmowy wspierające z uczniem, jego
rodzicem. Ustalenie zakresu dalszych działań.

Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w
grupie klasowej, poczucia wspólnoty (integracja, reintegracja),
kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły.
Budowanie poczucia własnej wartości.

Profilaktyka uzależnień:
● Współpraca z rodzicami przy organizowaniu imprez

klasowych i szkolnych.
● Dostarczanie informacji (strona internetowa szkoły, ulotki,

gabloty) nt. prowadzenia działań wychowawczych i
profilaktycznych związanych z narkotykami, suplementami
diet i leków, dopalaczami oraz innymi substancjami
psychoaktywnymi, a także konsekwencji prawnych
wynikających z ich używania.
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● Propozycje ofert pomocy specjalistycznej i procedur
postępowania w sytuacjach zagrożeń uzależnieniami i
narkomanią oraz metod współpracy z policją.

● Propozycje ofert pomocy specjalistycznej w sytuacjach
zagrożeń depresją.

● Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców i
nauczycieli m.in. poprzez organizowanie pogadanek,
szkoleń, spotkań ze specjalistami na temat:

o budowania podmiotowych relacji z uczniami i
rodzicami,

o zdrowia psychicznego dzieci i zagrożeń związanych z
używaniem środków odurzających, dopalaczy,
suplementów diet i leków,

o rozpoznawania wczesnych objawów używania
środków i substancji szkodliwych dla zdrowia oraz
podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.

● Wykorzystanie i prowadzenie zajęć wg programu „Spójrz
inaczej” lub jego elementów podczas zajęć dodatkowych w
klasach młodszych lub na lekcjach wychowawczych w
klasach IV – VII.

● Realizacja ogólnodostępnych programów profilaktycznych
do wyboru przez wychowawców i nauczycieli z szerokiej
oferty.

● realizacja programów profilaktycznych: Trzymaj formę,
Bieg po zdrowie, Unplugged, elementy Spójrz inaczej,
Zdrowo i Sportowo, Dziel się uśmiechem, Innowacja
Program Edukacyjny Emocja (kontynuacja),  itp.

Wspieranie uczniów, u których występują zachowania ryzykowne
nie zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające



leczenia, a mogą prowadzić do ryzyka uzależnienia substancjami
szkodliwymi dla zdrowia.

Włączanie poszczególnych uczniów, w razie potrzeby, w
indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

Współpraca z Policją, Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i
Nieletnich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

nauczyciele, pedagog

Przeciwdziałanie cyberprzemocy Przeciwdziałanie cyberprzemocy:
● realizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych: Asy

Internetu, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Code
Week, Bądź z innej bajki

● przygotowanie tablic informacyjnych
● uwzględnienie tematyki bezpieczeństwa cyfrowego podczas

projektowania planów wychowawczych klasy
● spotkania ze specjalistami
● obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
● promowanie pozytywnych zachowań w sieci internet;

nauczyciele,
wychowawcy, pedagog

Eliminowanie wulgaryzmów Stałe monitorowanie zachowania uczniów ze zwróceniem
szczególnej uwagi na używane przez nich słownictwo, kulturalne
zachowanie

wszyscy nauczyciele

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią  Spotkania z policjantem.
 Pogadanki na lekcjach wychowawczych.
 Realizacja projektu „Bezpieczne wakacje”.
 Zapoznanie z zasadami BHP na zajęciach lekcyjnych i

podczas przerw.

Pedagog, wszyscy
nauczyciele
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 Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w związku z
Covid-19.

Pomoc materialna i opiekuńcza Współpraca z instytucjami: MGOPS, PCK, CARITAS, itp. pedagog, opiekunowie
PCK i wolontariatu

Organizacja dożywiania. pedagog, wychowawcy

Koordynowanie pracy świetlicy szkolnej – utrzymywanie
systematycznych kontaktów z rodzicami dzieci.

nauczyciele świetlicy

Kryteria sukcesów wychowawczych:

Model absolwenta
Odniesiony sukces,

jeśli uczeń:
Uczeń rozwija się

w niepożądanym kierunku jeśli:
Ma rozbudzone potrzeby poznawcze, potrafi
się uczyć, korzystając z nowoczesnych
technologii
i różnych źródeł informacji

- potrafi samodzielnie
zorganizować sobie naukę,

- rozumie konieczność
uczenia się,

- samodzielnie planuje własny
rozwój,

- wypracowuje własny styl
uczenia się,

- rozwiązuje problemy,
korzystając z różnych źródeł,

- krytycznie analizuje źródła
informacji

- nie wykazuje
zainteresowania nauką
szkolną i najbliższym
otoczeniem,

- przynależy do grup
nieformalnych,

- ma problemy z uzyskaniem
satysfakcjonujących go
wyników edukacyjnych

Zna i  przestrzega normy społeczno-moralne - potrafi kulturalnie zachować
się w różnych sytuacjach,

- zachowuje się niezgodnie
z regulaminem szkoły,



- jest otwarty na potrzeby
innych ludzi,

- zna i stosuje zasady zachowania ustalone w
szkole
- umie kontrolować własne
emocje,

- potrafi przeciwstawić się
niesprawiedliwości,

- dostrzega potrzeby innych osób, w tym
samotnych, nieśmiałych,
niepełnosprawnych
i słabszych,

- postępuje zgodnie
z wartościami akceptowanymi
społecznie

- nie wykazuje poczucia winy
i uchyla się od
odpowiedzialności za własne czyny,

- dyskryminuje innych
z powodu różnic przekonań,
obyczajów, wyglądu, pozycji
społecznej i osiąganych
wyników w nauce,

- zachowuje się agresywnie
i arogancko oraz dopuszcza
się aktów wandalizmu

Jest świadomy swoich praw
i potrafi z nich korzystać

- zna swoje prawa wynikające
z Karty Praw Dziecka,
Konstytucji RP i pozostałych
uregulowań prawnych oraz
regulaminów szkolnych,

- wie jak funkcjonują organy
samorządowej i państwowej,

- zna zasady pracy Samorządu
Uczniowskiego i uczestniczy
w jego działalności

- nie korzysta ze swoich praw,
- nie korzysta z form pomocy
proponowanych przez
szkołę

Jest świadomy swoich obowiązków i
wywiązuje się

- zna WSO i PSO, Statut
Szkoły, Szkolny  Program

- nie przestrzega regulaminów
szkolnych i obowiązującego
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z nich Wychowawczo-
Profilaktyczny, regulaminy
pracowni,

- wywiązuje się z podjętych
zobowiązań

prawa

Posiada umiejętność efektywnego
komunikowania się i współpracy oraz
kontrolowania własnych emocji

- potrafi skutecznie
porozumiewać się
i prezentować własny punkt
widzenia,

- zna zasady współpracy
w zespole i respektuje je,

- ma poczucie przynależności
do grupy,

- umie przedstawiać własne
potrzeby w sposób
asertywny,

- zna i stosuje konstruktywne
metody rozwiązywania
konfliktów,

- w stosunkach społecznych
wyróżnia się wysoką kulturą
osobistą,

- poprawnie posługuje się
językiem ojczystym

- nie zna lub nie chce
przestrzegać zasad
kulturalnego zachowania,

- w stosunkach z innymi
przejawia zachowania
agresywne,

- nie wykazuje
zainteresowania życiem
klasy i szkoły,

- osiąga własne cele przez
wywieranie presji
i manipulowanie innymi

Jest świadomy dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju, Europy, świata

- ma poczucie przynależności
regionalnej i kulturowej,

- potrafi godnie zachować się

- nie wykazuje zainteresowań
związanych z historią
i kulturą regionu i kraju,



w miejscach pamięci
narodowej, szanuje tradycje
i symbole narodowe,

- zna historię imienników
szkoły,

- zna historię i tradycje
swojego regionu i kraju

- nie uczestniczy w imprezach
o charakterze patriotycznym,

- nie szanuje symboli
narodowych

Dba o swoje zdrowie
i sprawność fizyczną

- zna i stosuje zasady
zdrowego stylu życia,

- umie racjonalnie
wykorzystywać czas wolny

- nie uczestniczy w zajęciach
sportowych,

- preferuje bierny styl życia,
- nie dba o higienę i własne
zdrowie (używki)

Jest świadomy własnego potencjału i wyboru
dalszej drogi życiowej

- zna swoje mocne i słabe
strony,

- stawia sobie i osiąga cele
akceptowane społecznie,

- zna i stosuje rozmaite
techniki pracy umysłowej,

- czynnie uczestniczy
w zajęciach pozalekcyjnych
i rozwija własne
zainteresowania,

- radzi sobie w sposób
konstruktywny ze stresem
i presją otoczenia,

- świadomie wybiera drogę

- podlega niekorzystnym
wpływom otoczenia,

- w sytuacjach trudnych
wykazuje tendencję do
zachowań agresywnych lub
biernych,
- nie wykazuje zainteresowań
odnośnie własnego rozwoju
i przyszłości zawodowej
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dalszego kształcenia
i rozwoju osobistego

Umie zadbać
o bezpieczeństwo
w sytuacjach ryzykownych

- trafnie ocenia ryzyko
związane z podejmowanym
działaniem,

- jest asertywny w sytuacjach
zagrażających zdrowiu
i życiu,

- zna i stosuje przepisy BHP,
- zna zasady zachowań
w sytuacjach zagrażających
życiu innych

- brak wiedzy o ludziach
i miejscach oferujących
pomoc,

- nie udziela pomocy
i w sytuacjach krytycznych
wycofuje się,

- nie korzysta z form pomocy
oferowanych przez szkołę



EWALUACJA

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły nie jest dokumentem zamkniętym,
ulega zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań
i przewidywań, dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności
będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji.

Przez monitorowanie rozumiemy systematyczną i rozciągniętą w czasie obserwację
sposobów realizacji przyjętych w Programie celów i zadań wychowawczych. Zajmuje się tym
dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog szkolny oraz rodzice.

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, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
4. rozmowy z rodzicami,
5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
6. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie przez zespół ds. Ewaluacji Programu

Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest
opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami
prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada
Rodziców.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli w składzie:

Justyna Gira – pedagog , koordynator zespołu
Małgorzata Stefanowicz
Katarzyna Tołłoczko
Karolina Słoniowska

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku

w dniu          2021r.
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