PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II
w Boguszewie

I. Wstęp
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie został stworzony przez
zespół nauczycieli na podstawie ankiet dla rodziców, obserwacji mocnych i słabych stron oraz rozmów wszystkich
podmiotów tworzących całą społeczność szkolną. Ma on na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka we
wszystkich sferach oraz realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018.
II. Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 54, 70, 72)
Ustawa o systemie oświaty.
Statut szkoły z regulaminami.
Karta Nauczyciela ( art.6)
Konwencja o Prawach Dziecka.
Europejska Karta Praw Człowieka.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.
8. Rozporządzenie 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, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej.
9. Rozporządzenie MENIS z dnia 7 stycznia 2003 r. (w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem).
10. Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r.

11. Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.
(tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770;
1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).
12. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.
13. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. Nr179, poz.1485 z dnia 29 lipca 2005 r.(z późniejszymi zmianami).
14. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity
- Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473).
15. Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11,
poz. 109 z późniejszymi zmianami).
16. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).
17. Standardy jakości programów profilaktycznych.

III. Misja szkoły
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”
Jan Paweł II

IV Wizja szkoły

Zmierzamy do tego, aby nasza szkoła była miejscem, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym
człowiekiem, otwartym na naukę, świat i ludzi.

V. Sylwetka absolwenta
Kocham
swoją
ojczyznę

Szanuję
zdrowie
swoje
i innych

Jestem
tolerancyjny

Jestem
ciekawy
świata

Szanuję siebie
i innych

Nazywam
i kontroluję
swoje emocje

Mam dobre
serce otwarte
na innych

Jestem uczciwy
i prawdomówny

Dbam
o bezpieczeństwo
swoje i innych

Rozwijam swoje
umiejętności
i zainteresowania

Radzę sobie
w sytuacjach
trudnych

VI. Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

L.p.

Cel ogólny

Zadania

Sposób realizacji

Adresaci

1.

Kształtowanie postaw
patriotycznych oraz
uczenie zasad
demokracji.

1. Udział w uroczystościach
państwowych.

1.1 Udział w mszy
świętej na cmentarzu
wojennym w Mełnie.

Uczniowie
Rodzice
Pracownicy
szkoły

1.2 Złożenie kwiatów
oraz zniczy pod
pomnikiem poległych
żołnierzy podczas II
wojny światowej.
1.3 Organizowanie apeli
z okazji uroczystości
państwowych na terenie
szkoły z udziałem
społeczności lokalnej.
1.4 Zawieszanie gazetek
ściennych.

Wszyscy
uczniowie

historyk

wrzesień,
listopad

Uczniowie
Nauczyciele
Rodzice
Społeczność
lokalna

Wychowawcy

listopad,
maj

2. Organizacja obchodów
święta szkoły.

2.1 Coroczna uroczystość
patrona szkoły.

Uczniowie
Nauczyciele

Ks. Wojciech
Żuchowski

3. Pielęgnowanie ceremoniału
szkoły.

3.1 Nauka hymnu
szkolnego.
3.2 Pogłębianie wiedzy o
patronie szkoły
3.3 Przestrzeganie stroju

Uczniowie

Wychowawcy

Osoby
odpowiedzialne
Marek Barański

Terminy
realizacji
wrzesień

Wychowawcy
klas

wrzesień,
listopad
,maj
wrzesień
wrzesieńczerwiec

galowego

2.

Promowanie zdrowego
stylu życia oraz
dbałości o zdrowie
psychiczne i fizyczne.

4. Rozwijanie samorządności
uczniowskiej.

4.1 Wybory do
samorządu klasowego
oraz szkolnego.

Wychowawcy
Uczniowie

Małgorzata
Kwiryng

wrzesień

1.Profilaktyka uzależnień
behawioralnych oraz
chemicznych.

1.1 Zajęcia z pedagogiem

Uczniowie
klas I-VII
Uczniowie

Marta Kmiecik

Luty

Wychowawcy

Wrzesieńczerwiec

2.Realizacja zagadnień
programowych na zajęciach
edukacyjnych.

2.1Przekazanie wiedzy
na lekcjach
przedmiotowych.

Uczniowie

Nauczyciele
przedmiotu

3. Wdrażanie uczniów do
prawidłowych nawyków
higienicznych i żywieniowych.

3.1 Udział w programie
„Szklanka mleka” oraz
„Owoce w szkole”.
3.2 Organizacja obiadów
w szkole
3.3 Pogadanki podczas
godzin wychowawczych
oraz przerw.
3.4 Zawieszanie
tematycznych gazetek
ściennych.

Uczniowie

Wychowawcy
Pedagog
szkolny
Izabela
Zdziarska

3.5 Prawidłowa
organizacja lekcji
wychowania fizycznego
oraz dodatkowych zajęć
sportowych.

Uczniowie

1.2 Realizacja godzin
wychowawczych.

Uczniowie
Uczniowie

Uczniowie,
rodzice

Wychowawcy
Pedagog
szkolny

Marek Barański

Wrzesieńczerwiec

4. Zapewnienie opieki
pielęgniarki szkolnej.
5. Promowanie aktywności
fizycznej

3.

Zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa.

1.Wdrażanie do przestrzegania
regulaminów szkolnych.

2. Organizacja dyżurów
nauczycielskich na różnych
odcinkach pracy szkoły.
3. Realizacja zagadnień
programowych z zakresu
bezpieczeństwa w czasie zajęć
edukacyjnych.

4. Uwrażliwianie na

4.1 Prowadzenie działań
według harmonogramu
pielęgniarki
5.1 Organizowanie
dodatkowych zajęć
sportowych.
5.2 Organizacja „Dnia
sportu”.

5.3 Zabawy ruchowe
oraz gry podczas zajęć
świetlicowych.
1.1 Przypominanie
regulaminów szkolnych
podczas zajęć.
1.2 Eksponowanie
przygotowanych treści
w widocznych miejscach
dla uczniów.
2.1 Pełnienie dyżurów
nauczycielskich.
3.1Omawianie zagadnień
bezpieczeństwa na
drodze, w szkole,
podczas użytkowania
sprzętów podczas pracy
i zabawy oraz
w kontaktach z innymi
ludźmi.
4.1Podejmowanie

Uczniowie
Rodzice

Wrzesieńczerwiec

Uczniowie

Wrzesieńczerwiec

Uczniowie,
Rodzice,
społeczność
lokalna
Uczniowie

Czerwiec

Wrzesieńczerwiec

Uczniowie

Wychowawcy

Wrzesień

Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

Wrzesieńczerwiec

Uczniowie

Wychowawcy
Nauczyciele
przedmiotu

Uczniowie

Wychowawcy,

Wrzesień-

bezpieczeństwo w Internecie
oraz odpowiedzialne
korzystanie z mediów
społecznych.
5. Przestrzeganie systemu
interwencji wychowawczych
i sposobu reagowania
w sytuacjach zagrożenia.

6. Współpraca z Policją
i Strażą Pożarną.

7.Szczególna opieka nad
uczniami sprawiającymi
trudności w zachowaniu.

4.

Podnoszenie
efektywności uczenia
się.

1.Mobilizowanie do
systematycznej pracy i nauki.

2. Indywidualizacja procesu

zagadnień na lekcji
informatyki, zajęć
komputerowych, godzin
wychowawczych oraz
zajęć z pedagogiem.
5.1. Przekazywanie
uczniom wiedzy na temat
prawidłowych zachowań
w sytuacjach zagrożenia.
5.2 Podejmowanie
właściwych interwencji
oraz stosowanie
określonych procedur
zachowania.
6.1 Przeprowadzenie
pogadanek
funkcjonariuszy policji
oraz straży.
6.2 Zajęcia
demonstracyjne.
7.1 Rozmowy
wychowawcze
z wychowawcą
i pedagogiem szkolnym.
7.2 Współpraca
z rodzicami.
1.1 Rozmowy
z uczniami, stosowanie
pochwał w bieżącej
pracy oraz udzielanie
wskazówek.
2.1 Dostosowywanie

nauczyciel
informatyki,
pedagog szkolny

czerwiec

Uczniowie

Wychowawcy
Pedagog
szkolny

Wrzesieńczerwiec

Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

Uczniowie

Dyrektor Szkoły

Wrzesieńpaździernik,
Majczerwiec

Uczniowie
sprawiający
trudności
wychowawcze

Dyrektor Szkoły
Wychowawcy
Pedagog
szkolny

Wrzesieńczerwiec

Uczniowie

Wszyscy
nauczyciele

Wrzesieńczerwiec

nauczania.

5.

Wspieranie nauczycieli
i rodziców w procesie
dydaktycznowychowawczym.

3.Przekazywanie wiedzy na
temat efektywnych technik
uczenia się.
1.Wspieranie rodziców
w podnoszeniu umiejętności
rodzicielskich.

metod i form pracy
z uczniami.
2.2 Realizowanie zaleceń
poradni psychologicznopedagogicznych.
3.1 Zajęcia tematyczne.

Rodzice
1.2Pedagogizacja
rodziców w zakresie:
- Uzależnienia dzieci od
Internetu oraz
bezpieczeństwo w sieci;
- Jak motywować
uczniów do nauki?

Wychowawcy
Pedagog
szkolny
Wszyscy
nauczyciele
Pedagog
szkolny

Wrzesieńczerwiec

Listopad
Maj

6.

Wdrażanie do postaw
prospołecznych.

2.Poznanie oczekiwań
nauczycieli w ramach WDN

Nauczyciele

3. Dzielenie się
doświadczeniem w
przekazywaniu wiedzy.
1.Włączanie się na zasadzie
wolontariatu w działalność
charytatywną, opiekuńczowychowawczą.

Nauczyciele
Rodzice
1.1 Działalność
Samorządu
Uczniowskiego
1.2 Działalność XII
Gromady Zuchowej
„Radosne Skrzaty”

Uczniowie
Społeczność
lokalna
Rodzice

Dyrektor Szkoły

Wrzesień

Małgorzta
Kwiryng

Wrzesieńczerwiec

Izabela
Zdziarska

VII. Ewaluacja
Ewaluacja jest niezbędna do tego, by sprawdzić, czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty.
Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będziemy monitorować na bieżąco.
Sposoby zbierania informacji:
• obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych;
• rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami;
• analiza dokumentów;
• ankiety;
• wywiad.
Uzyskane informacje wykorzystamy do modyfikacji programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).
Ewaluację programu planujemy na koniec roku szkolnego, po to, by opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.
VIII. Postanowienia końcowe
Powyższy Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie został
opracowany na rok szkolny 2017/2018. Został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd
Uczniowski.
Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną w dniu…………………………………………………………………………………………………………
Sporządziły:
M. Kwiryng, I. Zdziarska, M. Kmiecik

