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Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

1. WSTĘP

Jednym z podstawowych zadań Szkoły jest wspomaganie rodziny w procesie  wychowania  – czyli

wspieranie  dziecka  w  rozwoju,  ukierunkowane  na  osiągnięcie  pełni  dojrzałości:  fizycznej,

emocjonalnej,  intelektualnej,  społecznej  i  duchowej  oraz  w  procesie  profilaktyki  – czyli

wspomaganie młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu

rozwojowi, a także w ograniczaniu i likwidowaniu czynników zaburzających zdrowie psychiczne.

ROZDZIAŁ I

Założenia ogólne szkolnej działalności wychowawczo–profilaktycznej

§ 1.

1. Założeniami  ogólnymi  działalności  wychowawczo  –  profilaktycznej  naszej  Szkoły  jest

prowadzenie  działań  z  zakresu  promocji  zdrowia  oraz  wspomaganie  ucznia  i  wychowanka

w jego rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej  –  uczenie  prowadzenia  zdrowego  stylu  życia  i  podejmowania  zachowań

prozdrowotnych;

2) psychicznej  – kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych

ludzi  w  środowisku  sprzyjającym  rozwojowi  zdrowia,  uczenie  właściwego  stosunku  do

świata, nabierania witalności, chęci do życia i poczucia wewnętrznej siły do pokonywania

trudności;

3) społecznej  – kształtowanie  postaw otwartości  w  życiu  społecznym uczenie  prawidłowej

analizy wzorów i norm społecznych, ćwiczenie umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej – wpajanie uczniom konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

ROZDZIAŁ II

Czynniki wpływające na ryzykowne i problemowe zachowania 

dzieci i młodzieży w Szkole

§ 2.

1. Zaobserwowane  czynniki  sprzyjające  zachowaniom  ryzykownym  i  problemowym  dzieci

i młodzieży w naszej Szkole:

1) brak nawyków systematycznego uczenia się i wykonywania zadań domowych;

2) trudności ze skupieniem uwagi;
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Korzeniowie
3) niska samodyscyplina – spóźnienia, niska frekwencja w kilku klasach, pojedyncze przypadki

wagarowania;

4) nieumiejętne  poświęcanie  wolnego  czasu  na  gry  komputerowe  czy  korzystanie  z portali

społecznościowych;

5) niewłaściwy wybór programów telewizyjnych;

6) łamanie postanowień zawartych w Regulaminie Szkoły (używanie telefonów komórkowych,

farbowanie włosów, makijaż, malowanie paznokci, niezachowanie zasad bezpieczeństwa na

korytarzu podczas przerw – bieganie, popychanie, szarpanie, skakanie ze schodów);

7) niska kultura spożywania posiłków w stołówce szkolnej, nieszanowanie jedzenia;

8) słabe nawyki zdrowego odżywiania się – niejedzenie śniadań, picie niezdrowych napojów,

jedzenie nadmiernej ilości słodyczy;

9) zbyt niska kultura słowa i zachowania w relacjach między uczniami;

10)przypadki  braku  panowania  uczniów  nad  emocjami  –  niegrzeczne  odzywanie  się

do kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi;

11)przypadki zniszczenia mienia szkolnego;

12)przypadki wyśmiewania, obmawiania i obrażania  kolegów;

13)słabe nawyki utrzymywania porządku;

14)bezradność rodziców w cyberprzestrzeni;

15)niewystarczające  zaangażowanie  niektórych  nauczycieli  podczas  dyżurów  na  korytarzach

szkolnych w reagowanie na każde zachowanie ryzykowne i problemowe dzieci i młodzieży;

16)niechęć  rodziców  do  korzystania  z  prelekcji  o  tematyce  wychowawczej,  prozdrowotnej

i profilaktycznej  prowadzonych  zarówno  przez  wychowawców  jak  i przez  zapraszanych

specjalistów;

17)trudności w przestrzeganiu procedur szkolnych dotyczących pandemii COVID-19.

§ 3.

1. Czynniki chroniące dzieci i młodzież przed niepożądanymi zachowaniami w naszej Szkole:

1) tworzenie pozytywnego klimatu Szkoły;

2) oferta zajęć pozalekcyjnych, sportowych (szkolny UKS, ministerialne programy sportowe),

kółka przedmiotowe i artystyczne;

3) możliwość  udziału  w  działaniach  z  zakresu  wolontariatu,  sprzyjających  aktywnemu

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym (samorządy klasowe, SU, Szkolne Koło CARITAS,

działalność ekologiczna we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki);
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4) możliwość udziału uczniów w różnorodnych  konkursach i zawodach sportowych;

5) dobra znajomość środowiska ucznia;

6) dbanie o bezpieczeństwo uczniów;

7) wsparcie ucznia przez nauczycieli w procesie edukacji i wychowania;

8) dbanie  o  dobre  relacje  w  grupach  rówieśniczych,  a  także  pomiędzy  uczniami

i nauczycielami;

9) uczestnictwo rodziców w życiu Szkoły;

10)konsekwentne  wymaganie  przestrzegania  przez  uczniów  norm  i  zasad  zachowania  się

w Szkole;

11)uczenie uczniów zdrowego stylu życia;

12)uczenie proekologicznych postaw;

13)docenianie samodzielnego myślenia i zaangażowania uczniów;

14)zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej, dyskryminacji i nietolerancji;

15)budowanie wzajemnego zaufania;

16)opieka świetlicowa;

17)natychmiastowe  reagowanie  i  zaangażowanie  nauczycieli  w  rozwiązywanie  konfliktów

między uczniami;

18)doskonalenie nauczycieli w zakresie wychowania i profilaktyki; 

19)przekazywanie młodzieży informacji o rzeczywistym rozpowszechnieniu używania substancji

psychoaktywnych  i  innych  zachowań  ryzykownych  i  problemowych  we  współczesnym

świecie;

20)właściwy dobór programów z zakresu profilaktyki zagrożeń rekomendowanych przez MEN;

21)coroczne  organizowanie  dla  uczniów  warsztatów,  spektakli,  prelekcji  o  tematyce

profilaktycznej, prowadzonych przez specjalistów szkolnych lub z zewnątrz;

22)udzielanie potrzebującym  uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

23)wdrożenie  wewnętrznych  procedur  bezpieczeństwa  dotyczących  zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.
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ROZDZIAŁ III

Cele realizacji Programu Wychowawczo–Profilaktycznego

§ 4.

1. Nadrzędnym  celem  realizacji  szkolnego  Programu  Wychowawczo  –  Profilaktycznego  jest

wspieranie  dzieci  i  młodzieży  w  rozwoju  oraz  zapobieganie  zachowaniom  problemowym

i ryzykownym.

2. Realizacja  zadań  programowych  opiera  się  na  hierarchii  wartości  przyjętej  przez  Radę

Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikającej z ogólnie przyjętych norm

kulturowych, społecznych, moralnych i zdrowotnych.

3. Ważnym elementem realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest kultywowanie

tradycji i ceremoniału szkolnego.

4. Program Wychowawczo – Profilaktyczny jest spójny ze Statutem Szkoły.

5. Cele szczegółowe Programu Wychowawczo – Profilaktycznego to:

1) wzmacnianie więzi społecznych pomiędzy nauczycielami i uczniami, szkołą i rodzicami;

2) rozwijanie pozytywnych relacji społecznych między uczniami;

3) wzmacnianie  zachowań  prospołecznych  uczniów,  np.  udzielanie  pomocy  koleżeńskiej,

powstrzymywanie  rówieśników,  którzy  planują  zachowania  niebezpieczne,  stawanie

w obronie uczniów zagrożonych;

4) wzmacnianie postaw i zachowań prozdrowotnych;

5) zapobieganie zachowaniom antyzdrowotnym, takim jak: picie alkoholu, palenie papierosów,

używanie  tabaki,  narkotyków,  dopalaczy,  napojów energetycznych i  innym zachowaniom

ryzykownym dla zdrowia.

ROZDZIAŁ IV

Dążenia i zaplanowane działania wychowawczo-profilaktyczne Szkoły

§ 5.

1. W  bieżącym  roku  szkolnym najważniejsze  działania  w  pracy  wychowawczo

– profilaktycznej są ukierunkowane na wzmacnianie czynników chroniących dzieci  i młodzież

przed  niepożądanymi  zachowaniami  oraz  na  redukowanie  i  likwidowanie  czynników

sprzyjających zachowaniom ryzykownym i problemowym dzieci i młodzieży.                       
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2. Dążeniem  Szkoły  jest  przygotowanie  uczniów  do  efektywnego  funkcjonowania  w życiu

społecznym  oraz  podejmowania  samodzielnych  decyzji  w  poczuciu  odpowiedzialności

za własny rozwój.

3. Kształtujemy  zachowania  i  postawy  tak,  by  uczeń  kończący  Szkołę,  posiadał  następujące

predyspozycje:

1) kierował się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności;

2) znał i stosował zasady dobrych obyczajów i kultury bycia;

3) szanował siebie i innych;

4) był odpowiedzialny;

5) znał historię i  kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  przestrzegał zasad

bezpieczeństwa i higieny życia;

6) znał i rozumiał zasady współżycia społecznego;

7) był tolerancyjny;

8) umiał korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystywać narzędzia

i technologie informatyczne;

9) był ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny;

10)posiadał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych;

11)podejmował odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i  innych;

12)szanował potrzeby innych i był chętny do niesienia pomocy;

13)był odporny na niepowodzenia i umiał je przezwyciężać;

14)  potrafił integrować się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonować w zespole.

ROZDZIAŁ V

Zadania do realizacji w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym

§ 6.

1. Zadania wynikające z wniosków z  konferencji  odbytej  w dniu 31.08.2020 r.   i  z  obserwacji,

ankiet i rozmów:

1) wdrożyć i przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania

i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Korzeniowie;

2) zwracać uwagę na kulturę języka uczniów i uczyć właściwego sposobu wyrażania emocji;

3) przeciwdziałać  występowaniu  niewłaściwych  postaw  i  zachowań  u  młodzieży  (używanie

wulgaryzmów, przezywanie, dokuczanie, wyśmiewanie innych, przemoc w sieci, problemy    
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natury emocjonalnej);

4) egzekwować  pożądane  zachowania  wśród  uczniów  (przypominać  obowiązujące  kryteria

z zachowania, Statut Szkoły);

5) każdorazowo  informować  wychowawców  o  nieodpowiednim  zachowaniu  uczniów

i potwierdzić to odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym;

6) kontrolować frekwencję uczniów na zajęciach stacjonarnych i w czasie nauczania zdalnego

i bezzwłocznie  informować  rodziców/opiekunów  ucznia  o  nieusprawiedliwionych

obecnościach w szkole;

7) motywować uczniów do nauki, wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;

8) kontynuować działania profilaktyki uzależnień w szkole, uczyć zdrowego stylu życia;

9) kształtować i promować właściwe zachowania wśród uczniów;

10)przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni:

a) zagrożeniom wynikającym z korzystania z gier komputerowych;

b) zagrożeniom wynikającym z kontaktów online z nieznanymi osobami;

c) zagrożeniom wynikającym z korzystanie w domu z niedozwolonych dla dzieci i młodzieży

stron www;

d) zagrożeniom  wynikającym  z  umieszczania  w  Internecie  niedozwolonych,  obraźliwych

tekstów, zdjęć, niezachowanie kultury zachowań w cyberprzestrzeni;

11)blokować w Szkole niedozwolone strony www;

12)włączyć uczniów w akcje Sprzątania Świata, Dzień Ziemi, w kampanie proekologiczne – we

współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle i in.

2. Zadania  w  zakresie  współpracy  z  rodzicami  w  procesie  oddziaływań  wychowawczo–

profilaktycznych:

1) pedagogizacja – prelekcje o tematyce:

a) Jak bezpiecznie korzystać z Internetu i komputera?;

b) Wpływ mediów na rozwój i zachowania dzieci;

c) Emocje  pod  kontrolą  –  jak  pomóc  dziecku  zrozumieć  i  lepiej  radzić  sobie  

z własnymi emocjami?;

d) Jak rozmawiać z nastolatkiem?;

e) Przeciwdziałanie  przemocy  i  zachowaniom  agresywnym  wśród  dzieci  

i młodzieży;

f) Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka;
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g) Rola domu rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży;

h) Komunikacja między nauczycielami a rodzicami;

i) Jak motywować dziecko do nauki?;

j) Znaczenie ubioru w postrzeganiu człowiek;

k) Zdrowy styl odżywiania się;

l) Procedury bezpieczeństwa uczniów na terenie Szkoły w czasie pandemii;

2) zamieszczanie  na  stronie  szkoły  i  Facebooku  szkolnym  prelekcji  związanych

z bezpieczeństwem dzieci;

3) kontakty indywidualne wychowawcy z rodzicami:

a) monitoring systematycznego uczęszczania: obecności, spóźnienia, usprawiedliwianie;

b) niezwłoczne  zgłaszanie  wychowawcy  i  rodzicowi  (w  formie  ustnej,  telefonicznej

lub  pisemnej)  wszystkich  przypadków  negatywnego  zachowania,  powtarzających  się

sytuacji  nieprzygotowania  do  lekcji,  nieodrabiania  zadania domowego,

nieusprawiedliwionych nieobecności w Szkole.

3. Zadania wynikające ze współpracy z instytucjami i innymi podmiotami wspomagającymi pracę

wychowawczo – profilaktyczną:

1) występowanie  Dyrektora  Szkoły  do  poradni  psychologiczno–pedagogicznej

o przeprowadzenie  diagnozy  i  wskazanie  sposobu  rozwiązania  problemu  ucznia,  jeśli

występują takie przesłanki;

2) zapraszanie do Szkoły i korzystanie przez uczniów, rodziców i nauczycieli z prelekcji, szkoleń,

warsztatów,  spektakli  o  tematyce  wychowawczej  oraz  związanej  z  profilaktyką  zagrożeń

dzieci i młodzieży;

3) uczestniczenie  w  konkursach  o  powyższej  tematyce  organizowanych  przez  instytucje

zewnętrzne wspomagające działalność wychowawczą Szkoły;

4) prowadzenie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej dożywiania uczniów

oraz  występowanie  o  pomoc  materialną  dla  uczniów  w szczególnej,  losowej  sytuacji

rodzinnej;

5) występowanie  do  Rady  Rodziców,  Gminy,  instytucji,  firm  i  in.  o  wsparcie  finansowe

na działalność profilaktyczno–wychowawczą;

6) wspólne z innymi podmiotami organizowanie bądź włączanie się Szkoły w akcje społeczne,

charytatywne, prozdrowotne, ekologiczne, w celu kształtowania pożądanych, społecznych

postaw uczniowskich.
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4. Szkoła  współpracuje  z  instytucjami  i  innymi  podmiotami  wspomagającymi  pracę

wychowawczo–profilaktyczną:

1) Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Dębicy;

2) Posterunkiem Policji w Żyrakowie;

3) Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Bobrowej;

4) OSP w Korzeniowie i PSP w Dębicy;

5) Publicznymi Bibliotekami w Bobrowej i Żyrakowie;

6) Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie;

7) Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle;

8) Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie;

9) Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną w Dębicy;

10)BIOSYSTEM -em w Krakowie;

11)Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Korzeniowie;

12)Z  panem  T.  Walkiewiczem,  panem  A.  Laskiem  –  osobami  wspomagającymi  finansowo

działalność wychowawczą Szkoły.

ROZDZIAŁ VI

Zadania wychowawczo–profilaktyczne wynikające z podstawy programowej

§ 7.

1. Zadania  wychowawczo–profilaktyczne  wynikające  z  podstawy  programowej  wychowania

przedszkolnego do realizacji w Oddziale Przedszkolnym 3–4 latków i 5–6 latków.

Obszary Zadania

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna

1. Kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych

(ograniczenie spożycia słodyczy przez dzieci).

2. Popularyzacja  aktywnych  sposobów  spędzania  wolnego  czasu  zarówno  wśród

dzieci jak i wśród rodziców.

3. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz troski za zdrowie swoje i innych.

Relacje 

– kształtowanie 

postaw społecznych

1. Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych.

2. Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

3. Kształtowanie  umiejętności  zastępowania  agresji;  wnioskowania  moralnego

oraz kontroli emocji.
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Kultura

– wartości, normy, 

wzory zachowań

1. Dostarczanie  dzieciom  wzorów  właściwego  zachowania;  w  tym:  utrwalanie

nawyków  kulturalnego  zachowania  w  miejscach  publicznych  oraz  w  trakcie

ważnych uroczystości bądź przedsięwzięć kulturalnych.

2. Kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych.

3. Uwrażliwienie  na  potrzeby  innych,  m.in.  osób  starszych,  rodziców,  młodszych

kolegów.

4. Uczenie  przestrzegania  zasad  dotyczących  porządku  i  poszanowania  zieleni

w bliższym  i  dalszym  otoczeniu;  kształcenie  do  poszanowania  wartości  życia

w zgodzie z naturą.

5. Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole. 

6. Zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami „savoir-vivre’u”.

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań

ryzykownych 

(problemowych)

1. Tworzenie  warunków  do  kształtowania  zachowań  sprzyjających  zdrowiu

i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w przedszkolu.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw i imprez.

3. Uwrażliwienie  dzieci  na  zagrożenia,  które  mogą  im  towarzyszyć  w  drodze

do przedszkolu i domu.

4. Systematyczne  uwrażliwienie  dzieci  na  sytuacje  stwarzające  zagrożenie

oraz budowanie wiedzy na temat ich konsekwencji.

5. Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata zwierząt i ludzi.

6. Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

7. Kształtowanie  poczucia  odpowiedzialności  oraz  troski  za  bezpieczeństwo  swoje

i innych.

2. Zadania  wychowawczo-profilaktyczne  wynikające  z  podstawy  programowej  kształcenia

ogólnego do realizacji w klasach I–III Szkoły Podstawowej.

Obszary Zadania – klasy I-III

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna

1. Zapoznanie  z  podstawowymi  zasadami  dbałości  o  zdrowie  własne  i innych,

kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi

życia.

2. Zapoznanie  z  zasadami  zdrowego,  racjonalnego  odżywiania  się,  higieny  osobistej

i aktywności fizycznej.

3. Przygotowanie  do  podejmowania  działań  mających  na  celu  zdrowy  styl  życia

w aspekcie fizycznym i psychicznym.

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

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

6. Kształtowanie  umiejętności  analizy  zjawisk  przyrodniczych,  rozumowania

przyczynowo- skutkowego.

7. Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.

8. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego

zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Relacje – 

kształtowanie

postaw społecznych

1. Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.

2. Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji

i własnych doświadczeń.

3. Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł.

4. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami,

rozpoznawania  ich  potrzeb,  zgodnej  współpracy  z innymi,  z zachowaniem

obowiązujących norm i reguł kultury osobistej.

5. Przygotowanie  do  sprawiedliwego  i  uczciwego  oceniania  zachowania  własnego

i innych ludzi.

6. Zapoznanie  z  podstawowymi  prawami  i  obowiązkami  wynikającymi  z roli  ucznia

oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.

7. Rozwijanie empatii,  umiejętności  podejmowania działań mających na celu pomoc

słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

8. Kształtowanie  umiejętności  właściwego komunikowania  się  w różnych  sytuacjach

społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się.

9. Kształtowanie umiejętności  analizy prostych sytuacji  wychowawczych,  odróżniania

dobra od zła.

Kultura – wartości, 

normy, wzory 

zachowań

1. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury

własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji,  określanie swojej

przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami

i tradycją  w  środowisku  rodzinnym,  szkolnym  i lokalnym,  uczestniczenie  w  życiu

kulturalnym  środowiska  rodzinnego,  szkolnego,  lokalnego  oraz  wydarzeniach

organizowanych przez najbliższą społeczność.

2. Kształtowanie  wrażliwości  estetycznej  poprzez  kontakt  z  dziełami  literackimi

i wytworami  kultury,  zapoznanie  z  wybranymi  dziełami  architektury  i  sztuk

plastycznych  należących  do  polskiego  i europejskiego  dziedzictwa  kultury,

wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką  dla dzieci.

3. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie  od religii, statusu

materialnego,  wieku,  wyglądu,  poziomu  rozwoju  intelektualnego  i fizycznego

oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania 
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dyskryminacji.

4. Inspirowanie  do  podejmowania  aktywności  i  inicjatyw  oraz  pracy  zespołowej,

wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia.

5. Przygotowanie  do  radzenie  sobie  w  sytuacjach  codziennych  wymagających

umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.

6. Przygotowanie  do  podejmowania  działań  mających  na  celu  identyfikowanie

i rozwijanie własnych zainteresowań.

7. Kształtowanie  postaw  wyrażających  szacunek  do  symboli  i tradycji  narodowych

oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną.

8. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji.

9. Kształtowanie  poczucia  własnej  wartości  dziecka,  podtrzymywanie  ciekawości

poznawczej,  rozwijanie  kreatywności  i  przedsiębiorczości  oraz brania

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

10. Kształtowanie  świadomości  odmienności  osób  niepełnosprawnych,  innej

narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo           

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych

i problemowych

1. Zapoznanie  z  podstawowymi  zasadami  bezpieczeństwa  w  różnych  sytuacjach

życiowych,  kształtowanie  właściwego  zachowania  się  w sytuacji  zagrożenia  życia

i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych.

2. 2.  Kształtowanie  umiejętności  wyszukiwania,  porządkowania  i wykorzystywania

informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie

i  kontakty  społeczne  oraz  niebezpieczeństw  wynikających  z  anonimowości

kontaktów,  respektowanie  ograniczeń  dotyczących  korzystania  z komputera,

Internetu i multimediów.

3. Przygotowanie  do  bezpiecznego  i  rozsądnego  korzystania  z  narzędzi  i urządzeń

technicznych,  bezpiecznego  organizowania  zajęć  ruchowych  i poruszania  się

po drogach.

4. Przygotowanie  do  bezpiecznego  korzystania  ze  środków  komunikacji

interpersonalnej, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym.

5. Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu

nauki i zabawy.
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3. Zadania wychowawczo – profilaktyczne wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego do realizacji  podczas godzin do dyspozycji

wychowawcy klasach IV–VIII Szkoły Podstawowej.

Obszary
Zadania

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII

Zdrowie

– edukacja

zdrowotna

1. Nabywanie   podstawowej 

wiedzy na temat stresu.

2. Inspirowanie   młodzieży 

do myślenia o własnej 

motywacji do działania.

3. Nabywanie   umiejętności 

gromadzenia i porządkowania

wiedzy o sobie.

4. Kształtowanie   postaw 

otwartych na poszukiwanie 

pomocy oraz porady, kiedy 

zaczynają się trudności i kiedy

wybór jest ważny  i trudny.

5. Kształtowanie   postaw 

prozdrowotnych poprzez 

promowanie aktywnego          

i zdrowego stylu życia.

1.Zachęcanie   uczniów do 

pracy nad własną motywacją 

oraz analizą czynników, które 

ich demotywują.

2.Kształtowanie   umiejętności 

podejmowani i realizacji 

zachowań prozdrowotnych.

3.Prezentowanie   sposobów 

pokonywania własnych 

słabości oraz akceptowania 

ograniczeń i niedoskonałości.

1. Kształtowanie   

umiejętności rozpoznawania 

własnych cech osobowości.

2. Kształtowanie   

konstruktywnego obrazu 

własnej osoby, np. 

świadomości mocnych 

i słabych stron.

3. Rozwijanie   właściwej 

postawy wobec zdrowia 

i życia jako najważniejszych 

wartości.

4. Doskonalenie   

i wzmacnianie zdrowia

fizycznego.

1. Kształtowanie   postawy 

proaktywnej, w której uczeń 

przejmuje inicjatywę,

 i odpowiedzialność za swoje 

działania i decyzje.

2. Kształtowanie   

umiejętności świadomego 

wyznaczania sobie 

konkretnych celów.

3. Rozwijanie   umiejętności 

hierarchizacji zadań.

4. Podnoszenie   poczucia 

własnej wartości poprzez 

określanie osobistego 

potencjału.

5. Kształtowanie   

świadomości własnego ciała 

z uwzględnieniem zmian 

fizycznych i psychicznych 

w kresie dojrzewania.

1. Kształtowanie   postawy 

uczniów nastawionej                

na rozwiązania- 

charakteryzującej się 

samodzielnością, wyobraźnią,

kreatywnością.

2. Kształtowanie   umiejętności

wyznaczania sobie celów 

krótko- i długoterminowych.

3. Rozwijanie   umiejętności 

ustalania priorytetów, 

uwzględniając kryteria 

ważności i pilności.

4. Rozwijanie   umiejętności 

oceny własnych możliwości.

5. Kształtowanie   świadomości

dotyczącej wykorzystania 

ruchu w życiu człowieka jako 

skutecznego sposobu dbania 

o zdrowie psychiczne.
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Relacje

– kształtowanie 

postaw społecznych

1. Kształtowanie   umiejętności

właściwej komunikacji, 

stanowiącej podstawę 

współdziałania.

2. Kształtowanie   umiejętności

asertywnego wyrażania 

własnych potrzeb.

3. Rozwijanie   wrażliwości 

na potrzeby i trudności innych

ludzi.

4. Kształtowanie   postawy 

szacunku i zrozumienia wobec

innych osób.

5. Rozwijanie   zdolności            

do inicjowania 

i odtrzymywania znaczących 

głębszych relacji.

6. Budowanie   atmosfery 

wzajemnego szacunku            

w społeczności szkolnej.

1.Rozwijanie   umiejętności 

rozumienia innych, która 

sprzyja efektywnej 

współpracy.

2.Wyzwalanie   chęci 

do działania na rzecz innych 

osób w celu poprawy ich 

sytuacji (wolontariat).

3.Rozwijanie   poczucia 

przynależności do grupy 

(samorząd uczniowski, klub, 

drużyna, wspólnota).

4.Kształtowanie   otwartości 

na doświadczenia innych 

ludzi, ich sposobów 

rozwiązywania problemów, 

na nową wiedzę.

5.Rozwijanie   świadomości 

dotyczącej roli osób 

znaczących i autorytetów.

1. Kształtowanie   

umiejętności współpracy 

w dążeniu do osiągnięcia 

celu.

2. Uwrażliwianie   na różne 

obszary ludzkich problemów 

i potrzeb poprzez krzewienie 

potrzeby udzielania pomocy 

(wolontariat).

3. Rozwijanie   umiejętności 

komunikacyjnych: wyrażanie 

własnych opinii, przekonań 

i poglądów.

4. Rozwijanie   świadomości 

roli i wartości rodziny 

w życiu człowieka.

5. Rozwijanie   

samorządności.

1. Kształtowanie   

umiejętności wchodzenia        

w relacje z ludźmi 

w sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu stron.

2. Kształtowanie   

umiejętności szukania 

inspiracji, rozwijanie własnej 

kreatywności.

3. Rozwijanie   

odpowiedzialności za siebie 

i innych (wolontariat).

1. Rozwijanie   umiejętności 

poszukiwania takich 

rozwiązań, które stwarzają 

korzyści dla obydwu stron.

2. Rozwijanie   umiejętności 

dostrzegania pozytywnych 

aspektów działania 

zespołowego poprzez 

docenienie różnic zdań             

i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, kompetencji.

3. Rozwijanie   potrzeby 

ciągłego doskonalenia siebie 

jako jednostki, członka 

rodziny i społeczeństwa.
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Kultura

– wartości,

normy i wzory 

zachowań

1. Zapoznanie   z rolą 

zainteresowań w życiu 

człowieka.

2. Uwrażliwianie   na kwestie 

moralne, np. mówienia 

prawdy, sprawiedliwego 

traktowania.

3. Kształtowanie   

pozytywnego stosunku  do 

procesu kształcenia.

4. Kształtowanie   potrzeby 

uczestnictwa w kulturze.

1.Rozwijanie   zainteresowań 

i pasji uczniów.

2.Budowanie   

samoświadomości dotyczącej 

praw, wartości, wpływów 

oraz postaw.

3.Rozwijanie   umiejętności 

wyrażania własnych emocji.

4.Rozwijanie   umiejętności 

właściwego zachowania się 

z uwzględnieniem sytuacji  

i miejsca.

1. Rozwijanie   

zainteresowań, poszerzenie 

autonomii i samodzielności.

2. Rozwijanie   umiejętności 

krytycznego myślenia w 

kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów          

na zachowanie.

3. Dokonywanie   analizy 

postaw, wartości, norm 

społecznych, przekonań 

i czynników, które na nie 

wpływają.

4. Rozwijanie   szacunku 

dla kultury i dorobku 

narodowego.

1. Popularyzowanie   

alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego.

2. Rozwijanie   pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia i samokształcenia, 

zaangażowania w zdobywanie

wiedzy i umiejętności.

3. Rozwijanie   takich cech jak:

pracowitość, 

odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność 

i wytrwałość.

4. Umacnianie   więzi 

ze społecznością lokalną.

5. Rozwijanie   postaw 

opartych na 

odpowiedzialności 

za dokonywane wybory 

i postępowanie.

1. Popularyzowanie   wiedzy

 o różnicach kulturowych 

oraz rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie

 z przedstawicielami innych 

narodowości.

2. Popularyzowanie   wiedzy

 i rozwijanie świadomości        

na temat humanitaryzmu.

3. Rozwijanie   poczucia 

odpowiedzialności społecznej 

poprzez podejmowanie 

działań na rzecz lokalnej 

społeczności.
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Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych

i problemowych

1. Redukowanie   agresywnych 

zachowań poprzez uczenie 

sposobów rozwiązywania 

problemów.

2. Budowanie   atmosfery 

otwartości i przyzwolenia 

na dyskusję.

3. Uświadamianie   zagrożeń 

wynikających z korzystania 

z nowoczesnych technologii 

informacyjnych.

4. Zwiększanie   wiedzy              

na temat środków 

uzależniających

 i zagrożeń z nimi związanych.

5. Rozwijanie   umiejętności 

troski o własne 

bezpieczeństwo 

w relacjach z innymi.

1.  Rozwijanie   umiejętności 

podstawy negocjacji 

i mediacji.

2.Rozwijanie   umiejętności 

identyfikowania przyczyn 

własnego postępowania.

3.Dokonywanie   analizy 

wpływu nastawienia do siebie

i innych na motywację 

do podejmowania 

różnorodnych zachowań.

4.Rozwijanie   poczucia 

osobistej odpowiedzialności,

5.Zachęcanie   do angażowania

się w prawidłowe i zdrowe 

zachowania.

6.Doskonalenie   umiejętności 

rozpoznawania symptomów 

uzależnienia od komputera 

i internetu.

1.  Dostarczanie wiedzy 

na temat osób i instytucji 

świadczących pomoc               

w trudnych sytuacjach.

2. Budowanie   atmosfery 

wsparcia i zrozumienia  

w sytuacji problemowej 

oraz promowanie rzetelnej 

wiedzy mającej na celu 

zredukowanie lęku.

3. Rozwijanie   umiejętności 

radzenia sobie z własnymi 

negatywnymi emocjami oraz 

z zachowaniami agresywnymi.

4. Rozwijanie   świadomości 

dotyczącej prawa 

do prywatności, w tym 

do ochrony danych 

osobowych 

oraz ograniczonego zaufania 

do osób poznanych w sieci.

1.  Dostarczanie wiedzy 

z zakresu prawa dotyczącego 

postępowania w sprawach 

nieletnich.

2. Przeciwdziałanie   

ryzykownym zachowaniom 

seksualnym.

3. Rozwijanie   umiejętności 

reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia 

pomocy dotkniętym nimi 

osobom oraz 

minimalizowania ich 

negatywnych skutków.

4. Rozwijanie   umiejętności 

lepszego rozumienia siebie 

poprzez poszukiwanie 

i udzielanie odpowiedzi 

na pytania: Kim jestem? Jakie 

są moje cele i zadania 

życiowe?

1.  Propagowanie wiedzy 

na temat prawnych 

i moralnych skutków 

posiadania, zażywania 

i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych.

2. Rozwijanie   umiejętności 

wykorzystywania elementów 

negocjacji i mediacji 

w sytuacji rozwiązywania 

konfliktów.

3. Rozwijanie   umiejętności 

podejmowania działań 

zgodnych ze zweryfikowanymi

źródłami wiedzy.

4. Utrwalanie   umiejętności 

oceny konsekwencji 

podejmowanych działań 

dla siebie i dla innych- 

określanie alternatywnych 

rozwiązań problemu.

5. Rozwijanie   umiejętności 

prowadzenia rozmowy 

w sytuacji konfliktu- podstawy

negocjacji i mediacji.
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ROZDZIAŁ VII

Programy profilaktyczne i tematyka pedagogizacji rodziców realizowane w Szkole

§ 8.

1. Wykaz  programów  profilaktycznych  realizowanych  z  uczniami  na  godzinach

z  wychowawcą  oraz  przykładowa  tematyka  pedagogizacji  rodziców,  realizowana

w ramach spotkań wychowawców z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021.

Program profilaktyczny Klasa Propozycje do rozmów i prelekcji z rodzicami

„Czyste powietrze wokół nas”

„Moje dziecko idzie do szkoły”

Oddział
Przedszkolny

1. Adaptacja dziecka do warunków przedszkola.

2. Jak rozwijać u dzieci sprawność manualną.

3. Emocje w życiu dziecka.

4. Dziecko i telewizja.

5. Role wychowawcze rodziców. Potrzeby psychiczne dziecka.

6. 6. Wpływ odżywiania się na efektywność uczenia się.

„Moje dziecko idzie do szkoły”

„Program dla szkół”

I 1. Zasady zdrowego żywienia.

2. Praca domowa ucznia.

3. Jak bezpiecznie korzystać z komputera i internetu.

„Program dla szkół”

„Nie pal przy mnie proszę”

II 1. Emocje  pod  kontrolą  –  jak  pomóc  dziecku  zrozumieć

i lepiej sobie radzić z własnymi emocjami.

2. Przeciwdziałanie   przemocy  i  zachowaniom  agresywnym

wśród dzieci i młodzieży.

3. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka.

4. Zasady zdrowego żywienia.

„Program dla szkół”

„Radosny uśmiech, radosna 

przyszłość”

III 1. Komunikacja między nauczycielami a rodzicami.

2. Jak motywować dziecko do nauki.

3. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka.

4. Zasady zdrowego żywienia.

„ Spójrz inaczej”

„Program dla szkół”

IV 1. Jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu.

2. Komunikacja między nauczycielem a rodzicami.

3. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka.

4. Zasady zdrowego żywienia.

„Spójrz inaczej”

„Program dla szkół”

V 1. Znaczenie ubioru w postrzeganiu człowieka.

2. Zdrowy styl odżywiania. Wiem co jem.
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„Trzymaj formę”

„Spójrz inaczej”

VI 1. Jak uczyć dzieci radzenia sobie z trudnymi emocjami.

2. Jak rozmawiać z nastolatkiem – słowa, które czynią moc.

„Trzymaj formę” VII 1. Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

2. Niebezpieczne  zachowania  dzieci  –  wychowanie  czy

choroba.

3. Przyczyny trudności i niepowodzeń w szkole. 

„Trzymaj formę” VIII 1. Jak  bezpiecznie  korzystać  z  komputera

 i internetu.

2. Jak motywować dziecko do nauki.

3. Wpływ mediów na rozwój i zachowanie dzieci.

ROZDZIAŁ VIII

Ewaluacja Programu Wychowawczo–Profilaktycznego Szkoły

§ 9.

1. Ewaluacja  programu  polegać  będzie  na  systematycznym  gromadzeniu  informacji  na  temat

prowadzonych  działań,  w  celu  ich  modyfikacji  i  podnoszenia  skuteczności  programu

wychowawczo-profilaktycznego.

2. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian;

2) analizę dokumentacji;

3) w  razie  potrzeby  przeprowadzenie  ankiet  czy  kwestionariuszy  wśród  uczniów,  rodziców

i nauczycieli;

4) rozmowy z rodzicami;

5) wymianę spostrzeżeń wychowawców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

3. Ewaluacja  programu  przeprowadzana  będzie  w  każdym  roku  szkolnym  przez  Zespół

ds. nauczycieli  powołany  przez  Dyrektora  Szkoły.  Zadaniem Zespołu  będzie  zebranie  danych

oraz opracowanie wyników w formie wniosków do programu wychowawczo -profilaktycznego

na kolejny rok szkolny. Z wnioskami zapoznana zostanie Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Strona 19



Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Korzeniowie
ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Program  Wychowawczo–Profilaktyczny  został  opracowany  na  podstawie  diagnozy  potrzeb

i problemów występujących w środowisku szkolnym, dokonanej w oparciu o:

1) analizę skuteczności dotychczasowego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki;

2) wnioski z konferencji odbytej w dniu 31.08.2020 r. ;

3) wnioski z obserwacji, ankiet, spostrzeżeń nauczycieli, wychowawców i innych pracowników

Szkoły;

4) zgłoszone uwagi i spostrzeżenia rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 11.

1. Program  Wychowawczo–Profilaktyczny  jest  zgodny  z  ustawą  Prawo  oświatowe  z  dnia

14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz:

1) Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. poz. 483);

2) Konwencją o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526);

3) Ustawą  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  z 26 października

1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277);

4) Ustawą  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  z  29  lipca  2005  r.  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2019  r.

poz. 852);

5) Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

z 9 listopada 1995 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182);

6) Rozporządzeniem Ministra  Edukacji  Narodowej  z  18  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zakresu

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

edukacyjnej,  informacyjnej  i  profilaktycznej  w  celu  przeciwdziałania  narkomanii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1449);

7) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 (...) (Dz. U z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.);
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8) Kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021;

9) Statutem Szkoły Podstawowej w Korzeniowie obowiązującym od 27.03.2019 r.

2. W tworzeniu Programu Wychowawczo–Profilaktycznego wykorzystano „Materiały szkoleniowe

dla  nauczycieli,  konsultantów  i  doradców  metodycznych”  Ośrodek  Rozwoju  Edukacji,

Warszawa 2017.

§ 12.

1.  Program Wychowawczo–Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Korzeniowie wchodzi w życie

po  uchwaleniu  przez  Radę  Rodziców,  z  dniem  zatwierdzenia  uchwałą  do  realizacji  przez

Radę Pedagogiczną.
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