PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

Częstochowa, 28.09.2017 rok

„Szkoła to mój drugi dom ,bo stawia na mnie ,moje szczęśliwe dzieciństwo i mój wszechstronny rozwój”
Wychowanie to proces wspierania wychowanka w rozwoju angażujący dwie osoby: wychowawcę (np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, sąsiada, starszego
kolegę/starszą koleżankę) oraz wychowanka (dziecko/nastolatka); pozostające w osobowej relacji; współdziałające w osiągnięciu pełnej dojrzałości w sferze:
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej. Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, dojrzałość psychiczną
– jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról
społecznych, a dojrzałość duchową – jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka (wg Z. B. Gasia, W. Poleszaka).
Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Obejmuje ona równolegle trzy obszary działania: wspomaganie
wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka,
które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu
rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia (wg Z. B. Gasia).
Wychowanie i profilaktyka wzajemnie się przenikają i uzupełniają wraz z przekazywaną w szkole wiedzą i kreowanymi umiejętnościami, tworzą integralną
całość, dzięki której może się rozwijać wszechstronna osobowość młodego człowieka.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZS-P 5 Szkoły Podstawowej nr 18 jest spójny z treścią dokumentów wewnątrzszkolnych – Koncepcją Pracy ZS-P
nr 5, Statutem ZS-P nr 5 oraz szkolnym zestawem programów nauczania. Stanowi formę otwartą. Podejmowane w ramach jego realizacji działania są
aktualizowane w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz bieżącą diagnozę problemów wychowawczych i potrzeb środowiskowych społeczności szkolnej, w tym
diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka. Uwzględnia potrzeby zarówno uczniów, ich rodziców,
jak i nauczycieli. Powstał po konsultacjach Rady Pedagogicznej z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców, w ramach których sprecyzowano kierunek
dalszych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych oraz opracowano sylwetkę absolwenta.
Program jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów szkolnych oraz rzeczywiste problemy i zagrożenia pojawiające się w klasie szkolnej, środowisku
szkolnym, otoczeniu ucznia i dynamicznie zmieniającym się świecie. Promuje zdrowy styl życia, zwiększa poczucie własnej wartości i własnej skuteczności (selfefficacy), sprzyja lepszemu przystosowaniu społecznemu i emocjonalnemu, zapobiega uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i środków behawioralnych.
Angażuje do systematycznej współpracy społeczność uczniowską, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców uczniów oraz instytucje wspierające dziecko i jego
rodzinę.

PODSTAWA PRAWNA
▪

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1

▪

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) - art.54 ust.2 pkt 1

▪

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

▪

Karta Nauczyciela

▪

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526,

z

późn. zm., art. 33 )
▪

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 (Dz.U. 2017 poz. 356)

▪

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

▪

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach

▪

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537)

▪

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84,
poz. 763)

▪

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.

▪

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

▪

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).

▪

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).

▪

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).

▪

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia
17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895);

▪

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).

▪

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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.

DIAGNOZA POTRZEB WYCHOWAWCZYCH I ŚRODOWISKOWYCH
Program Wychowawczo-Profilaktyczny ZS-P 5 Szkoły Podstawowej nr 18 został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb wychowawczych

i

środowiskowych społeczności szkolnej, w tym diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka. Badaniami objęto wszystkie podmioty szkolne:
nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników administracji. Wykorzystano następujące metody i narzędzia diagnostyczne:
▪ ankietę skierowaną do uczniów i rodziców badającą poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole;
▪ ankietę skierowaną do uczniów i rodziców diagnozującą czynniki ryzyka i czynniki chroniące oraz skalę zachowań ryzykownych;
▪ ankietę dla rodziców, uczniów i nauczycieli badającą klimat panujący w szkole;
▪ obserwację zachowań uczniów podczas przerw, zajęć lekcyjnych, imprez okolicznościowych, wyjść i wycieczek szkolnych;
▪ indywidualne rozmowy, konsultacje z rodzicami, uczniami, nauczycielami, specjalistami, personelem szkoły;
▪ analizę dokumentacji szkolnej – dzienników lekcyjnych, zeszytów uwag, arkuszy obserwacji prowadzonych przez nauczycieli wychowawców
dotyczących

sytuacji

rodzinnej

uczniów,

problemów

wychowawczych

oraz

diagnozy

czynników
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i czynników chroniących, sprawozdań z uczestnictwa w realizowanych dotychczas programach wychowawczo-profilaktycznych.
Działania diagnostyczne prowadzone w roku szkolnym 2016/2017 dotyczące sytuacji rodzinnej naszych uczniów wskazały, że wielu rodziców posiada
trudną sytuację materialną – ok. 30% ogółu. W środowiskach rodzinnych uczniów przeważają właściwe postawy wychowawcze. Problem zagrożenia
patologią czy niewydolność wychowawcza dotyczy znikomej grupy. W większości dzieci wychowują się w pełnych rodzinach, 20% dzieci pochodzi z
rodzin rozbitych, 3 uczniów znajduje się w ośrodku szkolno – wychowawczym, 4 uczniów jest w rodzinie zastępczej. Około 30 % rodziców wymaga
różnych form wsparcia: pomocy materialnej, wskazówek z zakresu wychowania, wiedzy dotyczącej rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, informacji
na temat miejsc, gdzie może być świadczona pomoc dziecku lub rodzicom. Dwie rodziny objęte są nadzorem kuratorskim.
Duża część rodzin przeżywa trudności bytowe, życiowe, ale również emocjonalne i zdrowotne. Coraz większa liczba rodzin potrzebuje wsparcia i
fachowej pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Szkoła udziela wsparcia i ukierunkowuje, jaką i gdzie pomoc można uzyskać. Najczęściej są to
instytucje: poradnia – badania i terapia, MOPS – pomoc socjalna, stypendia socjalne, dożywianie.
Diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, które mogą być przyczyną
niepowodzeń edukacyjnych, wskazuje, że liczba uczniów naszej szkoły wymagających stałej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynosi 9:

▪

3 posiada opinię ZPP-P, w tym 1 o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 1 o ryzyku dysleksji;

▪

1 uczeń posiada orzeczenie ZPP-P o potrzebie kształcenia specjalnego,

▪

3 uczniów posiada orzeczenie o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną byli wspierani w trakcie bieżącej pracy poprzez dostosowanie warunków nauczania i sprawdzania wiedzy
oraz form i metod pracy. Zorganizowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – zajęcia socjoterapeutyczne, wyrównawcze, zajęcia korekcyjno–
kompensacyjne, indywidualna rewalidacja – są prowadzone zgodnie z zaleceniami specjalistów, nauczycieli i wychowawców.
Wyniki badań ankietowych, prowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie panującego w szkole klimatu, pokazują, że:
▪

nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni uważają, że w szkole panuje przyjazna atmosfera, 5 % pracowników wyraża odmienne zdanie.

▪

nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę obywatelską,
odnoszą się do uczniów z poszanowaniem ich godności osobistej – odpowiedzi „tak” i „raczej tak” udzieliło 100% nauczycieli i 96% badanych rodziców;

▪

szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia (zdanie 86% wszystkich badanych);

▪

uczniowie (92% odpowiedzi „tak” i ”raczej tak”) i rodzice (93% odpowiedzi „tak” i ”raczej tak”) mogą liczyć na pomoc ze strony nauczycieli i dyrekcji,
nauczyciele otrzymują wsparcie od dyrekcji;

▪

rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach swoich dzieci (95% badanych nauczycieli);

▪

uczniowie lubią swoją klasę (94% odpowiedzi uczniów na „tak” i ”raczej tak”) potwierdza to 87% rodziców;

▪

67 % (odpowiedzi „tak” i ”raczej tak”) wszystkich badanych poleciłoby naszą szkołę innym zainteresowanym;

▪

100% nauczycieli i 99% rodziców uważa, że w szkole jest czysto, takiego samego zdania jest 80% uczniów. 18 % badanych zwraca uwagę na brak papieru
toaletowego i mydła.

Ankietowani uznali, że jednym z największych zagrożeń w naszej szkole jest przemoc słowna -59% przemoc fizyczna - 29%, próba szantażu - 5% . 69%
dzieci spotkało się z bezpośrednią przemocą wobec własnej osoby.
Zdaniem ankietowanych najmniej bezpieczne miejsca w szkole to: korytarz - 41% , sale lekcyjne - 6% toalety - 36 szatnia - 24% ,boisko - 41%. 89%
ankietowanych stwierdziło, że nigdy nie opuściło zajęć szkolnych ze strachu, że spotka je przykrość, 2% odpowiedziało na to pytanie pozytywie .
Z badań wynika, że uczniowie znają normy społeczne, potrafią wskazać zachowania niewłaściwe. W odpowiedziach najczęściej pojawiały się:
bieganie na korytarzu, dokuczanie, obrażanie, bicie się, przezywanie, popychanie, podduszanie, przeklinanie, niszczenie cudzych rzeczy, deptanie butów,

plecaków, zmuszanie do rzeczy, których nie chce się robić, plotkowanie, znęcanie się oraz plucie. Połowa uczniów wie, jakie instytucje i organizacje
udzielają pomocy osobom pokrzywdzonym. Nie odnotowano przypadków używania substancji psychoaktywnych w szkole.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość uczniów właściwie reaguje na przejawy agresji i przemocy spotykane w szkole - informują o tym osoby
dorosłe. 59% respondentów zgłasza problem wychowawcy, dyżurującemu nauczycielowi lub pani pedagog, 42% mówi o tym rodzicom. Ok. 8% badanych
„udaje, że nic się nie stało” bądź „oddaje”.
Wśród problemów najliczniej dostrzeżonych przez wychowawców znalazły się:
▪

zaniedbywanie obowiązków szkolnych: notoryczne spóźnianie się na lekcje, brak pracy domowej, brak przyborów szkolnych, książek oraz, na co

zwrócili szczególną uwagę nauczyciele, lekceważenie uzupełniania zaległości wynikających z nieobecności ucznia w szkole,
▪

brak motywacji do nauki,

▪

nieodpowiednie zachowanie na lekcji (np. brak pracy na lekcji, rozmowy, przemieszczanie się po klasie bez zezwolenia nauczyciela, przeszkadzanie

innym uczniom, trudności ze skupieniem uwagi).
Pojedyncze przypadki uczniów, u których zdiagnozowano zaburzenia zachowania, są objęte stałym monitorowaniem i systematycznym wsparciem
psychologiczno-pedagogicznym w szkole oraz w instytucjach ze szkołą współpracujących. Nie zostały one całkowicie wyeliminowanie, ale podjęte
działania pozwoliły zaliczyć wymagany materiał i promować dotkniętych tym problemem uczniów.
Z obserwacji prowadzonej przez nauczycieli i badań przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów klas IV-VII wynika, że wśród czynników chroniących
naszych uczniów przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, znajdują się przede wszystkim:
▪

wspierające relacje z bliskimi osobami (wsparcie emocjonalne okazywane dziecku przez przynajmniej jednego z rodziców),

▪

zaangażowanie rodziców w naukę i obowiązki szkolne dziecka, wspólne spędzanie czasu wolnego,

▪

poczucie bezpieczeństwa,

▪

monitorowanie zachowania dziecka, wyciąganie konsekwencji wobec braku respektowania norm społecznych przez dziecko,

▪

indywidualne predyspozycje uczniów, mocne strony: zdolność uczenia się, umiejętność koncentracji uwagi, towarzyskie usposobienie, łatwość w
nawiązywaniu relacji rówieśniczych, ambicja, wytrwałość w dążeniu do celu, chęć pomagania innym,

▪

silne wsparcie w różnych sytuacjach życiowych okazywane przez osobę inną niż mama/tata (babcia, dziadek, przyjaciel),

▪

akceptacja rówieśników,

▪

monitorowanie czasu wolnego dziecka (rodzice wiedzą: gdzie?, z kim?, jak? ich dziecko spędza czas wolny).
Do czynników ryzyka, na które należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ mogą stać się przyczyną niebezpiecznych eksperymentów, należą:

▪

brak umiejętności koncentracji uwagi,

▪

skłonność do demonstrowania złości,

▪

wyższy niż przeciętny poziom aktywności i pobudzenia oraz niewspółmierna reakcja na bodziec,

▪

nieśmiałość, trudności z nawiązywaniem kontaktów,

▪

zdaniem uczniów – brak rozmów z rodzicami na tzw. tematy trudne,

▪

brak motywacji do nauki,

▪

brak samoakceptacji, niska samoocena,

▪

brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego (luźne granice lub ich brak),

▪

brak odpowiedniego nadzoru rodzicielskiego,

▪

brak kontroli nad otrzymywanym kieszonkowym,

▪

podejmowanie zachowań ryzykownych w celu poczucia dreszczyku,

▪ brak zaangażowanie rodziców w naukę i obowiązki szkolne dziecka,
▪ korzystanie z Internetu w celach rozrywkowych,
▪ osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych funkcjonujące w najbliższym otoczeniu ucznia.
Prowadzone w szkole badania wykazały ścisły związek pomiędzy występującymi w szkole problemami a sytuacją rodzinną uczniów oraz jej
funkcjonowaniem.
Analiza ankiety dla rodziców wskazała na ważne kierunki pracy dydaktycznej i wychowawczej w bieżącym roku szkolnym. Rodzice w zakresie
nauczania oczekiwali przede wszystkim:
▪

dobrego przygotowania do podjęcia nauki w szkole średniej,

▪

znajomości języka obcego,

▪

wysokiego poziomu nauczania,

▪

rozwijania zainteresowań i zdolności dziecka,

▪

przygotowania do wyboru zawodu,

▪

opanowania wiedzy i umiejętności z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

▪

lepszego wyposażenia w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne,
W mniejszym stopniu, w zakresie nauczania, oczekują znajomości technologii komputerowej.
W zakresie wychowania i opieki rodzice oczekiwali głównie, aby w równym stopniu wykształcić u uczniów umiejętności współpracy w grupie oraz

wykształcić nawyk przestrzegania norm moralnych i zasad współżycia. Rodzice spodziewają się również zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. Rodzice
uważają, że powinni uczestniczyć w życiu szkoły. Zamierzają uczestniczyć w życiu szkoły poprzez współpracę z wychowawcą i nauczycielami w sprawach
dotyczących kształcenia i wychowania dziecka dzięki udziałowi w zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych z wychowawcami, pedagogiem,
nauczycielami; pomagając w przygotowaniu do uroczystości szkolnych oraz ich realizacji .
Rodzice oczekują od szkoły:
▪ systematycznego i wyczerpującego informowania o postępach i trudnościach dziecka w nauce,
▪ przeprowadzenia warsztatów i szkoleń dotyczących przemocy w grupie rówieśniczej, uzależnień od komputera oraz sposobom pomocy dziecku w
nauce,
▪ organizacji „zielonej szkoły”.
Wnioski dotyczące dalszych działań wychowawczo-profilaktycznych
1. Sukcesem oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w naszej szkole jest stuprocentowa promocja uczniów oraz liczne sukcesy naszych podopiecznych
uczestniczących w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych.. Należy kontynuować oddziaływania w tym obszarze.
2. Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym, panujący w niej klimat sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów oraz kształtowaniu się opartych na
wzajemnym szacunku relacji. Oznacza to, że podejmowane w tym obszarze działania są efektywne i należy je kontynuować w przyszłym roku szkolnym.
3. W celu wyeliminowania zjawiska przemocy i agresji, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, a co za tym idzie utrzymania wysokiego poczucie
bezpieczeństwa uczniów i życzliwej atmosfery w szkole, należy:
▪

uświadamiać uczniom konsekwencje działań niezgodnych z przyjętymi zasadami obowiązującymi w szkole;

▪

konsekwentnie reagować na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów i egzekwować przestrzeganie przepisów szkolnych;

▪

zachęcać uczniów do reagowania na przejawy przemocy oraz komunikowania osobom dorosłym sygnałów pojawiających się zagrożeń, uświadamiać
możliwość wpływu na pojawiające się sytuacje i uczyć odpowiedzialności za swoją postawę wobec otaczających zjawisk;

▪

promować pożądane postawy społeczne wśród młodzieży szkolnej i wzmacniać pozytywne wzorce zachowań;

▪

integrować zespoły klasowe, uczyć komunikacji, budowania prawidłowych relacji rówieśniczych, współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji,
konstruktywnej samooceny, kształtować umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą, własną porażką i sukcesem innych, motywować uczniów do
pełnego wykorzystania swoich możliwości;

▪

zachęcać uczniów do udziału w różnych form aktywności pozalekcyjnej, angażować do współpracy w organizowaniu imprez, konkursów, akcji charytatywnych itp. ;

▪

otoczyć szczególną opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, wspierać i motywować do pracy, pokazując mocne strony, budując poczucie sukcesu;
dostosować warunki nauczania i sprawdzania wiedzy oraz form i metod pracy do ich możliwości i warunków, w jakich się wychowują.

4. W związku z widoczną zależnością pomiędzy występującymi w szkole problemami a sytuacją rodzinną uczniów należy nasilić oddziaływania
wspierające rodzinę w pracy wychowawczej. Zacząć należy od uświadomienia rodzicom ważnej roli, jaką odgrywają w kształtowaniu poczucia
bezpieczeństwa u swoich dzieci oraz w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym poprzez:
▪

informowanie o wynikach prowadzonych badań, płynących z nich wnioskach;

▪

edukowanie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb;

▪

bieżącą wymianę informacji na temat funkcjonowania ucznia w szkole i w domu;

▪

wspólne planowanie i podejmowanie oddziaływań;

▪

angażowanie rodziców do współpracy w przygotowywaniu imprez okolicznościowych, integracyjnych, akcji charytatywnych itp.;

▪

udzielanie porad, prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze;

▪

zachęcanie do korzystania ze wsparcia placówek specjalistycznych.

5. Monitorować przypadki zaburzeń o podłożu psychogennym i kontynuować działania podejmowane w tym zakresie: prowadzić systematyczne rozmowy
wspierające, udzielać porad, wskazywać i zachęcać do korzystania z usług specjalistów współpracujących ze szkołą.
6. Tematyka oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych była różnorodna i dostosowana do pojawiających się potrzeb naszej społeczności.
Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach.

CELE I ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Działania wychowawczo-profilaktyczne prowadzone w środowisku szkolnym powinny spełniać określone standardy. Powszechnie za najważniejsze
z nich uważa się oparcie planowanych działań na diagnozie potrzeb danego środowiska szkolnego oraz określenie konkretnych, mierzalnych celów
i sprecyzowanie zadań, które umożliwią ich osiągnięcie.
Nadrzędnym celem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ZS-P 5 Szkoły Podstawowej nr 18 jest: wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej
dojrzałości we wszystkich sferach: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej, uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki,
kształtujące i wzmacniające osobowe i środowiskowe czynniki ochronne przy jednoczesnym eliminowaniu czynników ryzyka. Wymiar „pełnej dojrzałości”,
czyli to, jaki powinien w przyszłości być wychowanek naszej szkoły, jasno precyzuje Sylwetka Absolwenta ujęta w Koncepcji Pracy ZS-P 5.
Cele szczegółowe Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:
1. w zakresie rozwoju fizycznego ucznia:
▪ kształtowanie potrzeby dbania o swoje zdrowie, wygląd zewnętrzny, postawę ciała, higienę osobistą i otoczenia,
▪ uświadamianie konieczności dbania o środowisko naturalne jako podstawę zdrowia i dobrego samopoczucia,
▪ kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, rozwijanie mechanizmów samokontroli, wdrażanie do racjonalnego odżywiania się,
▪ kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych - zagrożenia życia i zdrowia, jego lub innej osoby,
▪ wdrażanie wszystkich uczniów – niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich substancji psychoaktywnych czy uzależnienia od środków
behawioralnych – do zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
▪ uczenie umiejętności rozpoznawania zachowań i sytuacji ryzykownych oraz podejmowania racjonalnych wyborów,
▪ uświadamianie konsekwencji dla życia i zdrowia wynikających z uzależnień, ukazywanie pozytywnych skutków życia bez uzależnień,
▪ wdrażanie do właściwego planowania swojego czasu pracy i wypoczynku,
▪ uświadomienie potrzeby ruchu i jego pozytywnego wpływu na zdrowie, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
2. w zakresie rozwoju intelektualnego ucznia:
▪ kształtowanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce,

▪ rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - jasnego i konstruktywnego formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych w języku polskim oraz w języku
obcym nowożytnym,
▪ kształtowanie logicznego i algorytmicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
▪ kształtowanie umiejętności uzasadniania swoich opinii i poglądów,
▪ wspieranie uczniów w rozpoznawaniu swoich mocnych i słabych stron oraz w określaniu drogi dalszej edukacji,
▪ rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości,
▪ wdrażanie do potrzeby nieustannego doskonalenia i rozwijania się,
▪ kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i multimedialnych, uświadamianie olbrzymich korzyści z nich
płynących oraz konsekwencji naruszania praw autorskich,
▪ nabywanie umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych,
▪ przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie współczesna cywilizacja, oraz zasad właściwego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych,
▪ uświadamianie konsekwencji prawnych ponoszonych w związku z posiadaniem czy też zażywaniem substancji psychoaktywnych,
▪ zapoznawanie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
3. w zakresie rozwoju emocjonalnego ucznia:
▪ kształtowanie umiejętności nazywania i wyrażania uczuć,
▪ rozwijanie empatii,
▪ kształtowanie efektywnego kontrolowania własnych emocji oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem,
▪ kształtowanie postaw asertywnych wobec presji rówieśników i osób dorosłych,
▪ doskonalenie umiejętności wyrażania radości z sukcesów, akceptacji i wyciągania wniosków z porażek,
▪ kształtowanie umiejętności wchodzenia w satysfakcjonujące dla obu stron relacje interpersonalne,
▪ rozwijanie poczucia własnej wartości i skuteczności,
▪ kształtowanie świadomości posiadania wad i zalet oraz umiejętności adekwatnej samooceny,
▪ rozwijanie umiejętności odróżniania rzeczywistości od świata wirtualnego;
4. w zakresie rozwoju społecznego ucznia:

▪ kształtowanie aktywności społecznej, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
▪ uświadamianie konieczności przestrzegania obowiązujących norm,
▪ uświadamianie roli i wartości rodziny w życiu człowieka,
▪ rozwijanie odpowiedzialnych postaw za dokonywane wybory,
▪ umacnianie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej, kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych, języka ojczystego i
dziedzictwa kulturowego,
▪ przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, wdrażanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
▪ uświadamianie występowania różnic między ludźmi, konieczności ich akceptacji, uczenie tolerancji wobec innych ras, wyznań, przekonań,
▪ angażowanie do współorganizacji imprez okolicznościowych, zachęcanie do włączania się w akcje charytatywne, wolontariat, działania na rzecz ochrony
środowiska naturalnego;
5. w zakresie rozwoju duchowego ucznia:
▪ wskazywanie wartości istotnych w życiu człowieka, takich jak: ludzkie życie, rodzina, patriotyzm, tolerancja, wykształcenie, współpraca wszystkich na
rzecz wspólnego dobra, praca, dobro, prawda, piękno,
▪ kształtowanie pożądanych cech charakteru: odwagi, wytrwałości w dążeniu do celu, pracowitości, rzetelności, sumienności,
▪ uświadomienie konieczności istnienia hierarchii wartości,
▪ wdrażanie do wartościowego życia,
▪ kształtowanie umiejętności rozstrzygania wątpliwości i problemów moralnych w oparciu o społecznie akceptowalny system wartości,
▪ kształtowanie wysokiej kultury osobistej,
▪ uwrażliwianie na piękno;
6. w zakresie wsparcia rodziny w wychowaniu:
▪ uświadamianie kluczowej roli rodzica w życiu dziecka, konieczności bycia autorytetem i przykładem, a co za tym idzie prowadzenia racjonalnego stylu
życia, wolnego od uzależnień,
▪ uwrażliwianie na wagę więzi uczuciowej w relacji rodzic – dziecko,
▪ poszerzanie wiedzy rodziców na temat celów i zadań rozwojowych dzieci oraz wiedzy dotyczącej zagrożeń i możliwości przeciwdziałania im,

▪ doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców: rozwijanie umiejętności dostrzegania istniejących problemów wychowawczych i właściwego na
nie reagowania,
▪ zachęcanie do angażowania się w przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne proponowane w środowisku szkolnym,
▪ kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy, zachęcanie do współpracy ze szkołą oraz instytucjami wspomagającymi rodzinę w wychowaniu;
7. w zakresie pracy wychowawczo-profilaktycznej nauczycieli:
▪ diagnozowanie sytuacji wychowawczej oraz potrzeb środowiskowych społeczności szkolnej, rozpoznawanie i zaspokajanie specjalnych potrzeb
edukacyjnych uczniów,
▪ kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących występowanie zachowań
dysfunkcjonalnych,
▪ budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz prawidłowej relacji nauczyciela z uczniami,
▪ dostarczanie wzorców konstruktywnego stylu życia i relacji z ludźmi,
▪ aktualizowanie swojej wiedzy na temat wychowania i profilaktyki,
▪ dostarczanie wszystkim odbiorcom programu wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń,
▪ doskonalenie umiejętność utrzymywania osobowych relacji z uczniami i ich rodzicami,
▪ rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku uczniowskim,
▪ poszukiwanie form i metod pracy stwarzających uczniom okazje do gromadzenia doświadczeń powodujących wzrost ich zdolności intelektualnych oraz
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
▪ rozpoznawanie, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących,
▪ zachęcanie uczniów i ich rodziców do współpracy w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych podejmowanych przez szkołę.
Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:
▪ diagnoza indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów, sytuacji wychowawczej w szkole oraz występujących w środowisku szkolnym
czynników chroniących i czynników ryzyka;
▪ stawianie granic – tworzenie systemu obowiązujących w środowisku szkolnym norm i reguł;

▪ indywidualizacja procesu wychowania - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kluczowych umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych
stosownie do wieku, indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
▪ promowanie rozwoju jednostek w kierunku rozpoznawania własnych predyspozycji, realizowania potencjału i określaniu drogi dalszej edukacji;
▪ budowanie i wzmacnianie więzi ze szkołą i poczucia przynależności do grupy rówieśniczej;
▪ bezpieczeństwo i higiena pracy, promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
▪ uczenie rozpoznawania i hierarchizacji wartości;
▪ propagowanie postaw prospołecznych, szacunku dla dobra wspólnego, przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, w państwie, otwarcie
się na wartości europejskie oraz problemy współczesnego świata;
▪ propagowanie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności regionalnej, etnicznej i kulturowej,
uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi, narodów, wyznań i ich symboli;
▪ stwarzanie możliwości odbioru dóbr kultury i sztuki, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
▪ uczenie zasad kultury osobistej;
▪ przeciwdziałanie agresji i przemocy, w tym wulgaryzacji języka;
▪ uczenie właściwego reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, zagrożenia życia i zdrowia własnego lub innej osoby;
▪ psychoedukacja w zakresie świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym ochrony
danych osobowych;
▪ psychoedukacja wszystkich uczniów, niezależnie od poziomu istniejącego ryzyka, dotycząca uzależnienia od substancji zmieniających świadomość,
nowych substancji psychoaktywnych oraz środków behawioralnych;
▪ edukacja ekologiczna;
▪ psychoedukacja nauczycieli doskonaląca kompetencje wychowawcze i profilaktyczne;
▪ wsparcie rodziny w wychowaniu - psychoedukacja rodziców zwiększająca ich kompetencje wychowawcze i profilaktyczne;
▪ współpraca z instytucjami wspomagającymi rodzinę w wychowaniu.

STRATEGIE, METODY I FORMY REALIZACJI
Działania wychowawczo-profilaktyczne ujęte w programie powinny być adekwatne do potrzeb i na tyle różnorodne, by aktywizowały wszystkich
odbiorców (uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracyjno-technicznych szkoły) do współpracy. Jest to możliwe dzięki uwzględnieniu
podczas ich realizacji sześciu podstawowych strategii: strategii informacyjnych, strategii edukacyjnych, strategii wczesnej interwencji, strategii działań
alternatywnych, strategii zmian środowiskowych oraz strategii zmian przepisów społecznych oraz trzech poziomów profilaktyki.
Celem strategii informacyjnych jest dostarczenie adekwatnych informacji na określony temat (np. skutków zachowań ryzykownych) i tym samym
umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. Metody i formy, za pomocą których będziemy informować odbiorców programu, to:
▪ pogadanka,
▪ miniwykład,
▪ warsztat psychoedukacyjny,
▪ spotkanie ze specjalistą (psycholog, pedagog, funkcjonariusz policji, dietetyk itp.)
▪ przedstawienie teatralne,
▪ film,
▪ prezentacja,
▪ wycieczka tematyczna,
▪ praca w oparciu o tekst kultury,
▪ gazetka tematyczna,
▪ korzystanie z Internetu,
▪ broszury, plakaty, ulotki.
Spośród strategii edukacyjnych, które mają pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych - umiejętności nawiązywania
kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp., wybraliśmy i włączyliśmy do
programu:
▪ projekt profilaktyczny,
▪ przedstawienie teatralne,

▪ warsztat psychoedukacyjny,
▪ warsztaty integracyjne,
▪ dramę,
▪ gry i zabawy dydaktyczne.
Stosowanie strategii działań alternatywnych, czyli stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną,
sportową itp.), pomaga w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz w osiąganiu satysfakcji życiowej uczniów; wdrażamy poprzez
organizację:
▪ zajęć pozalekcyjnych,
▪ kół zainteresowań,
▪ wycieczek,
▪ happeningów,
▪ akcji charytatywnych,
▪ uroczystości szkolnych, klasowych,
▪ konkursów przedmiotowych, plastycznych, literackich,
▪ zajęć i zawodów sportowych.
Zadaniem strategii interwencyjnych jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie
w sytuacjach kryzysowych. Interwencja obejmuje towarzyszenie ludziom w krytycznych momentach ich życia. Podstawowe techniki interwencji to:
poradnictwo, telefon zaufania, sesje interwencyjne, doradztwo. W naszej placówce polegają one na przedstawieniu oferty oraz motywowaniu rodziców do
korzystania z pomocy instytucji wspierających rodzinę w jej funkcjach wychowawczych (Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, specjalistyczne
przychodnie lekarskie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, fundacje i stowarzyszenia).
Strategie zmniejszania szkód przewidziane są głównie na potrzeby profilaktyki wskazującej. Adresatem tych działań są grupy najwyższego ryzyka,
wobec których zawiodła wczesna profilaktyka, interwencje, terapia. Wyniki przeprowadzonej w naszej szkole diagnozy nie wskazują na konieczność ich
uwzględnienia w programie.

Strategie zmian środowiskowych nakierowane są na identyfikację i zmienianie tych czynników środowiska społecznego i fizycznego, które sprzyjają
zachowaniom problemowym. Mogą one obejmować modyfikację środowiska, miejsca przebywania osoby dysfunkcyjnej, zmianę postaw społecznych wobec
osób dysfunkcyjnych. Szkoła w tym zakresie kieruje wnioski do MOPS i do Komendy Policji z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną ucznia oraz do Sądu
Rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną, interwencję lub zmianę środka wychowawczego.
Strategie zmian przepisów - zazwyczaj kierowane są do całej lokalnej społeczności. Polegają na zmianie przepisów prawnych, rozporządzeń
lokalnych, ograniczanie dostępu do środków odurzających i ich dystrybucji. Szkoła monitoruje wprowadzane zmiany i dostosowuje swoje działania do
bieżących potrzeb środowiska lokalnego.
Trzy poziomy profilaktyki:
1. Profilaktyka uniwersalna jest adresowana do wszystkich uczniów w określonym wieku, bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań
problemowych lub zaburzeń psychicznych i dotyczy znanych, w znacznym stopniu rozpowszechnionych zagrożeń, np. przemocy czy używania
substancji psychoaktywnych. Jej celem jest opóźnianie inicjacji, przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. W dużej
mierze działania profilaktyczne skupiają się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne
i poczucie wartości, motywację do osiągnięć uczniów i nauczycieli.
2.

Profilaktyka selektywna ukierunkowana na grupy zwiększonego ryzyka - wymaga dobrego rozpoznania w społeczności szkolnej grup uczniów
zachowujących się ryzykownie lub znajdujących się w specyficznej sytuacji społecznej czy rodzinnej. Informacje o uczniach szkoła gromadzi w toku
codziennego procesu edukacji. Dla dzieci i młodzieży znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka (np. z rodzin z problemem alkoholowym)
organizowane są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne (terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, socjoterapia).

3.

Profilaktyka wskazująca ukierunkowana na rzecz jednostki wysokiego ryzyka - to działania polegające na interwencji i terapii dzieci i młodzieży
przejawiających symptomy zaburzeń. Na tym poziomie w profilaktykę częściej angażują się różne instytucje zewnętrzne, przygotowane do prowadzenia
pomocy psychologicznej lub medycznej.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
Uwzględnienie wszystkich standardów daje szansę na korektę i kształtowanie właściwych postaw, rozwój dojrzałej odpowiedzialności za siebie,
swoją rodzinę i współodpowiedzialności za środowisko społeczne, ojczyznę, naszą planetę. Dlatego opracowując harmonogram działań, należy pamiętać, by
podejmowane w ramach programu przedsięwzięcia były długofalowe, powtarzalne i skoncentrowane na całej społeczności szkolnej, zintegrowane z innymi
działaniami promującymi zdrowie: programami nauczania, programami wychowawczymi poszczególnych oddziałów, systemem oceniania,
rekomendowanymi programami profilaktycznymi realizowanymi w szkole, zaś treść przekazu była prawdziwa, zgodna z zasadami moralnymi, adekwatna
do wieku uczniów i możliwości odbioru.

Zadania

Treści, formy i sposoby realizacji

1.

Diagnoza indywidualnych potrzeb oraz
możliwości psychofizycznych uczniów,
sytuacji wychowawczej w szkole oraz
występujących w środowisku szkolnym
czynników chroniących i czynników
ryzyka.

▪ analiza dokumentów uczniów – opinii i orzeczeń z Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, innych poradni
specjalistycznych
▪ korzystanie ze wsparcia specjalistów z Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych,
▪ ankiety, rozmowy, konsultacje z wychowawcami, nauczycielami,
asystentem rodziny, kuratorem sądowym,
▪ rozmowy indywidualne rodzicami i uczniami, ankiety, wywiady
▪ testy socjometryczne,
▪ obserwacja funkcjonowania uczniów w szkole,
▪ analiza struktury grupy pod kątem poprawy relacji rówieśniczych,
▪ analiza dokumentów szkolnych - frekwencja, osiągnięcia szkolne,
▪ analiza materiału badawczego, sformułowanie wniosków,
zdefiniowanie problemów wymagających interwencji profilaktycznej.

wrzesień,
styczeń/luty,
czerwiec,
wg bieżących
potrzeb

dyrektor,
wychowawcy
oddziałów
pedagog szkolny

2.

Stawianie granic – tworzenie systemu
obowiązujących w środowisku szkolnym
norm i reguł.

▪ propagowanie ogólnie przyjętych norm i reguł postępowania,
▪ analiza i modyfikacja zawartych w Statucie ZS-P 5 praw i obowiązków
ucznia, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
▪ opracowywanie nowych, wynikających z potrzeb społeczności

wrzesień
cały rok

dyrektor,
wychowawcy
oddziałów
wszyscy

Lp.

Termin

Odpowiedzialni

szkolnej oraz modyfikowanie obowiązujących procedur
interwencyjnych,
▪ weryfikowanie obowiązujących w szkole regulaminów: uczestnika
zajęć świetlicowych, biblioteki szkolnej, korzystania z sal
gimnastycznych, boisk szkolnych, pracowni komputerowej,
pracowni przedmiotowych, wyjść i wycieczek,
▪ zawieranie kontraktów klasowych.
▪ organizacja na terenie szkoły różnorodnych form pomocy
i wsparcia stosownie do zdiagnozowanych potrzeb:
- formy pomocy zorganizowanej: zindywidualizowana ścieżka
kształcenia, nauczanie indywidualne, rewalidacja, zajęcia wyrównawcze,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- dostosowanie wymagań edukacyjnych
- bieżąca praca z uczniem
▪ system pomocy koleżeńskiej
▪ bajkoterapia
▪ indywidualne rozmowy z uczniem, np.: z trudnościami w uczeniu się,
w kontaktach interpersonalnych, zaburzeniami zachowania,
problemami emocjonalnymi itp.,
▪ warsztaty: autodiagnoza mocnych stron, elementy treningu
interpersonalnego i zastępowania agresji,
▪ współpraca z instytucjami, osobami wspierającymi rozwój
uczniów,
▪ organizacja pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów –
współpraca z MOPS w Częstochowie.

3.

Indywidualizacja procesu wychowania tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi kluczowych umiejętności
intrapsychicznych i interpersonalnych
adekwatnych do wieku, indywidualnych
potrzeb oraz możliwości psychofizycznych
uczniów.

4.

Promowanie rozwoju jednostek w kierunku ▪ organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia:
rozpoznawania własnych predyspozycji,
artystyczne, czytelnicze, językowe, sportowe, ogólnorozwojowe,
realizowania ich potencjalnych możliwości
szachy, warcaby, gry logiczne i stolikowe itp.,
i określaniu drogi dalszej edukacji.
▪ warsztaty intrapsychiczne, autodiagnoza mocnych stron,
▪ preorientacja zawodowa: zajęcia z zakresu rozwijania pasji i wyboru
zawodu,
▪ zajęcia świetlicowe,
▪ organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych, przedmiotowych
i artystycznych
▪ tworzenie warunków do udział w konkursach przedmiotowych

nauczyciele
pedagog szkolny

cały rok

dyrektor,
wychowawcy
oddziałów
wszyscy
nauczyciele
pedagog szkolny

cały rok

wychowawcy
oddziałów
wszyscy
nauczyciele
pedagog szkolny,
doradca
zawodowy

i artystycznych różnego szczebla,
▪ tworzenie wystaw prac własnych, eksponowanie sukcesów
uczniów na forum klasy, szkoły (galerii, strony internetowej),
społeczności lokalnej
▪ upowszechnianie
informacji
dotyczących
oferty zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych
5.

Budowanie i wzmacnianie więzi ze
szkołą oraz poczucia przynależności do
grupy rówieśniczej.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

6.

Promowanie zdrowego i bezpiecznego
stylu życia.

uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
zapoznanie ze Statutem Szkoły – prawa i obowiązki uczniów,
wspólne gry i zabawy integracyjne i interakcyjne,
udział i włączanie uczniów w organizowanie imprez integracyjnych
i zabaw okolicznościowych, dyskotek, balów andrzejkowych
i karnawałowych, turniejów, konkursów,
wyjścia i wycieczki integracyjne
udział i włączanie rodziców w organizację imprez okolicznościowych
organizowanych w klasie, szkole,
wykonywanie prac użytkowo – porządkowych na rzecz klasy, szkoły,
dbanie o jej estetykę,
pomoc koleżeńska,
pogadanki, dyskusje, drama, analiza krótkich utworów literackich
i filmów tematycznych w celu rozwijania umiejętności wyrażania
własnych poglądów, słuchania innych, właściwej samooceny,
argumentowania zachowań,
prezentacja talentów uczniów na forum klasy, świetlicy, szkoły
(wystawy, prezentacje).

cały rok

▪ zajęcia o tematyce: profilaktyka zdrowia, postawy prozdrowotne cały rok
racjonalne odżywianie, konsekwencje błędów żywieniowych,
troska o zdrowie psychiczne, choroby zakaźne i pasożytnicze,
psychomanipulacja w sektach, dobry i zły dotyk, ostrożność
w kontaktach z obcymi, higiena ciała, aktywny i bezpieczny
wypoczynek, prawidłowa postawa ciała, walka z nadwagą
i otyłością, bulimią i anoreksją, prowadzone metodami aktywnymi
przez wychowawców, pedagoga, pracowników ZPP-P,
▪ zajęcia edukacyjne zgodne z obowiązującą podstawą programową,
▪ warsztaty – postawy asertywne,
▪ działania na rzecz ochrony środowiska,

dyrektor
wychowawcy
oddziałów
wszyscy
nauczyciele
pedagog szkolny
rodzice

nauczyciele
wychowania
fizycznego,
przyrody,
biologii,
wychowawcy
oddziałów
pozostali
nauczyciele
pedagog szkolny
rodzice

7.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

▪ organizacja konkursów i akcji prozdrowotnych na terenie szkoły,
realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego: „Śniadanie
daje moc”, „Trzymaj formę”, „Szklanka mleka”, „Warzywa i
owoce w szkole”, „Elmex”, badania przesiewowe, „Akcja
profilaktyki raka szyjki macicy”,
▪ udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach i konkursach
o tematyce profilaktycznej,
▪ opracowywanie gazetek o tematyce profilaktycznej,
▪ filmy edukacyjne,
▪ spotkania z dietetykiem, pielęgniarką itp.,
▪ kontrola osób wchodzących na teren szkoły, zamykanie drzwi
wejściowych podczas lekcji,
▪ aktywne dyżury nauczycielskie,
▪ współpraca z lokalnymi instytucjami społeczno-kulturalnymi poprzez
realizację wspólnych przedsięwzięć oraz korzystanie z ich ofert.

specjaliści
pielęgniarka

▪ respektowanie obowiązujących w szkole regulaminów, procedur cały rok
interwencyjnych i zasad higieny pracy, aktywne dyżury nauczycielskie,
▪ zajęcia tematyczne prowadzone metodami aktywnymi przez
wychowawców, pedagoga, zaproszonych gości dotyczące
organizacji miejsca pracy, higieny otoczenia, redukcji hałasu,
efektywnego planowania i zarządzania czasem,
▪ zajęcia edukacyjne zgodne z obowiązującą podstawą
programową,
▪ organizacja konkursów i akcji prozdrowotnych na terenie szkoły,
np.: akcja ważenia tornistrów prowadzona w ramach zapobiegania
wadom postawy i skrzywieniom kręgosłupa, ochrony słuchu i wzroku,
▪ aktywne działania na rzecz redukowania hałasu w szkole,
▪ opracowywanie gazetek o tematyce profilaktycznej,
▪ kontrola osób wchodzących na teren szkoły, zamykanie drzwi
wejściowych podczas lekcji,
▪ dostosowanie wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, sal
gimnastycznych i sanitariatów do potrzeb uczniów,
▪ systematyczne sprawdzanie pod względem bezpieczeństwa
i przydatności do zajęć ruchowych obiektów sportowych, sprzętu
sportowego oraz terenów zielonych wokół szkoły.

dyrektor,
wychowawcy
oddziałów
wszyscy
nauczyciele
pedagog szkolny
pracownicy
administracji
rodzice
koordynator ds.
bezpieczeństwa,
pielęgniarka

8.

Uczenie rozpoznawania i hierarchizacji ▪ respektowanie powszechnie uznawanego kodeksu etyki,
cały rok
wartości
▪ zajęcia edukacyjne zgodne z podstawa programową,
▪ tematyczne zajęcia prowadzone metodami aktywnymi przez
wychowawców i zaproszonych gości dotyczące istotnych wartości
w życiu człowieka: ludzkiego życia, zdrowia, rodziny, wspólnego
dobra, ojczyzny, pracy, szczęścia, szacunku i tolerancji itp.,
▪ organizacja okolicznościowych spotkań z osobami uznawanymi
za autorytety,
▪ udział w uroczystościach, obrzędach i zwyczajach promujących
wartości ( Dzień Nauczyciela, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet,
Dzień Matki, Dzień Ojca, andrzejki, walentynki, mikołajki, święta
religijne),
▪ akcje charytatywne: kiermasz świąteczny, zbiórka nakrętek na
wózek inwalidzki dla podopiecznego fundacji „Młodzi młodym”.

9.

Propagowanie postaw prospołecznych,
szacunku dla dobra wspólnego,
przygotowanie do życia w rodzinie,
społeczności lokalnej, w państwie,
otwarcie się na wartości europejskie
oraz problemy współczesnego świata.

10.

Propagowanie postaw patriotycznych, ▪ zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową cały rok
wzmacnianie
poczucia
tożsamości
uwzględniające czytanie legend, podań i baśni związanych
narodowej, przynależności do społeczności
z miastem, regionem i państwem, np.: „Legendy i podania Ziemi
regionalnej, etnicznej i kulturowej, uczenie
Częstochowskiej”, „Legendy Jury”, „Wars i Sawa”, „Legenda
tolerancji i szacunku dla innych ludzi,
o bazyliszku”, „Przerwany hejnał”, „O Lechu, Czechu i Rusie”,
narodów, wyznań i ich symboli.
▪ „Spotkania z historią” – przybliżające ważne wydarzenia z dziejów

▪ działalność Samorządu Szkolnego
cały rok
▪ zajęcia edukacyjne zgodne z podstawa programową,
▪ organizacja okolicznościowych spotkań z rodzicami i opiekunami,
▪ udział w akcjach i uroczystościach promujących wartości
rodzinne ( dzień samorządności, pierwszy dzień wiosny, wigilie
klasowe, jasełka)
▪ współpraca z lokalnymi instytucjami społeczno-kulturalnymi
poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć oraz korzystanie
z ich ofert,
▪ udział w happeningach sprzyjających budowaniu relacji
społecznych (Festiwal Postaci Bajkowych, obchody Dnia Ziemi)
▪ rajdy i wycieczki krajoznawcze,
▪ włączanie się w akcje charytatywne.

nauczyciele
religii, języka
polskiego,
wychowawcy
oddziałów
pozostali
nauczyciele
pedagog szkolny
rodzice

nauczyciele
języka polskiego,
nowożytnego
obcego, WOS,
historii, geografii,
WDŻ,
wychowawcy
oddziałów
pozostali
nauczyciele
pedagog szkolny
rodzice
nauczyciele
historii, WOS,
wychowawcy
oddziałów
pozostali
nauczyciele

Polski: wybuch II wojny światowej, wyzwolenie Częstochowy,
dzieje współczesne miasta, regionu i kraju,
▪ organizacja uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia
z historii regionu, Polski, Europy i świata, np.: Święto
Niepodległości”, „Święto Flagi”, „Święto Konstytucji 3 maja”;
▪ poznanie sylwetek ludzi zasłużonych dla regionu i kraju,
bohaterów narodowych, np.: Władysław Biegański, o. Kordecki
Halina Poświatowska, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz,
Henryk Sienkiewicz Jerzy Duda-Gracz, Tomasz Sętowski,
Zbigniew Beksiński, Jerzy Kulej, Tadeusz Kościuszko, Józef
Piłsudski, Jan Henryk Dąbrowski, Jan Długosz, Jan Paweł II, ks.
Jerzy Popiełuszko - przegląd albumów, literatury, organizacja
gazetek okolicznościowych i plakatów,
▪ udział w wystawach muzealnych,
▪ obchody ważnych wydarzeń regionalnych, etnicznych,
religijnych i ogólnokrajowych,
▪ tworzenie plakatów, gazetek tematycznych, prezentacja
twórczości uczniów na wystawach szkolnych i lokalnych.
11.

Stwarzanie możliwości odbioru dóbr ▪ współtworzenie kultury regionalnej w powiązaniu z instytucjami cały rok
kultury i sztuki, do aktywnego i
zajmującymi się upowszechnianiem kultury i sztuki:
świadomego uczestnictwa w życiu
organizowanie własnych oraz udział w szkolnych i
kulturalnym
międzyszkolnych konkursach plastycznych i muzycznych,
happeningach, zajęciach plenerowych, wernisażach i innych
akcjach plastycznych organizowanych na terenie miasta i regionu,
▪ spotkania z artystami,
▪ lekcje instytucjach kultury: galeriach, muzeach, obiektach
sakralnych, pracowniach twórców, filharmonii, teatrze,
▪ tworzenie wystaw prac własnych, klasowych i szkolnych w galerii
szkolnej,
▪ wycieczki edukacyjne, w tym wycieczki po Jurze KrakowskoCzęstochowskiej,
▪ tworzenie form plastycznych pobudzających wyobraźnię twórczą
i kreatywne myślenie – warsztaty,
▪ włączanie sztuki we własne życie,
▪ przygotowanie elementów dekoracji, kostiumów, rekwizytów,

pedagog szkolny
rodzice

nauczyciele
plastyki, muzyki,
biblioteki, języka
polskiego,
historii, WOS
wychowawcy
oddziałów
pozostali
nauczyciele
pedagog szkolny
rodzice

tworzących
scenografię
do
inscenizacji,
przedstawień
okolicznościowych,
▪ promowanie najważniejszych zabytków, muzeów i kolekcji dzieł
sztuki w regionie, Polsce i na świecie.
12.

13.

Uczenie zasad kultury osobistej.

▪ dbałość o kulturę języka: stosowanie zwrotów grzecznościowych, cały rok
udział w konkursach różnej rangi propagujących posługiwanie się
poprawną polszczyzną,
▪ respektowanie obowiązujących zasad kultury osobistej w różnych
sytuacjach społecznych,
▪ okazywanie szacunku wobec rówieśników i osób dorosłych,
▪ zajęcia tematyczne prowadzone metodami aktywnymi przez
wychowawców, pedagoga, zaproszonych gości dotyczące etykiety
obowiązującej w Polsce i na świecie,
▪ warsztaty savoir- vivre,
▪ popularyzowanie wiedzy na temat odpowiedniego zachowania
w miejscach publicznych,
▪ stosowanie zasad fair play,
▪ stosowanie zasad wynikających ze świadomego korzystania
i uczestniczenia w dorobku kultury (teatr, filharmonia, kino,
muzeum, miejsca pamięci),
▪ kulturalne zachowanie w sieci – netykieta,
▪ stosowanie zasad dobierania stroju do okoliczności.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w ▪ wnikliwa obserwacja dzieci i konsekwentne reagowanie w sytuacjach cały rok
naruszających obowiązujące normy,
szkole.
▪ zajęcia profilaktyczne prowadzone metodami aktywnymi przez
wychowawców, pedagoga, dotyczące: komunikacji, mediacji, emocji,
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, asertywności, relacji
interpersonalnych,
▪ zajęcia prowadzone przez pracowników ZPP-P, przedstawicieli
Policji,
▪ gry i zabawy zapobiegające agresji i przemocy,
▪ gazetki o tematyce profilaktycznej,
▪ organizacja oraz udział w szkolnych i pozaszkolnych imprezach,
akcjach charytatywnych,
▪ rozmowy indywidualne z uczniami: dyscyplinujące, wspierające,

dyrektor,
wychowawcy
oddziałów,
wszyscy
nauczyciele,
pedagog szkolny,
rodzice,
pracownicy
administracji

dyrektor
wychowawcy
oddziałów
wszyscy
nauczyciele
pedagog szkolny,
pracownicy
administracji,
specjaliści

motywujące do pracy nad własnym zachowaniem,
▪ tworzenie spektakli teatralnych o tematyce profilaktycznej, udział
w konkursach.
14.

Uczenie
właściwego
reagowania ▪ próbne alarmy ewakuacyjne (pożar, atak terrorystyczny, ładunek cały rok
w sytuacjach nadzwyczajnych, zagrożenia
wybuchowy, huragan),
życia i zdrowia własnego lub innej ▪ zajęcia profilaktyczne prowadzone metodami aktywnymi przez
osoby.
wychowawców, pedagoga, dotyczące: wychowania komunikacyjnego,
sytuacji kryzysowych, niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych
▪ monitoring wejść do budynku szkoły i na teren przyszkolny,
▪ pierwsza pomoc, numery alarmowe, zasady ruchu drogowego warsztaty, szkolenia tematyczne,
▪ działania zgodne z procedurami interwencyjnymi obowiązującymi
w sytuacjach kryzysowych oraz zapewniającymi poczucie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
▪ zajęcia edukacyjne zgodne z obowiązującą podstawą
programową,
▪ pogadanki, akcje, gazetki tematyczne,
▪ filmy edukacyjne,
▪ konkursy tematyczne,
▪ eksponowanie numerów alarmowych 112, 999 – pogotowie
ratunkowe, 998 – straż pożarna, 997 - policja

15.

Psychoedukacja w zakresie świadomego,
odpowiedzialnego
i
bezpiecznego
korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych, w tym ochrony
danych osobowych.

▪ zajęcia o tematyce profilaktycznej prowadzone metodami
aktywnymi dotyczące: cyberprzemocy, netykiety, świadomego
korzystania z portali społecznościowych, wizerunku w sieci,
postprawdy, ochrony danych osobowych przez wychowawców,
pedagoga, specjalistów,
▪ zajęcia edukacyjne zgodne z obowiązującą podstawą
programową,
▪ zajęcia prowadzone przez pracowników ZPP-P,
▪ gazetki o tematyce profilaktycznej,
▪ organizacja oraz udział w szkolnych i pozaszkolnych imprezach,
akcjach i konkursach o tematyce profilaktycznej,
▪ rozmowy indywidualne z uczniami mające na celu
przekazywanie informacji o zagrożeniach związanych z
korzystania z Internetu,

cały rok

dyrektor,
wychowawcy
oddziałów,
wszyscy
nauczyciele,
pedagog szkolny,
funkcjonariusze
służb
publicznych,
pracownicy
administracji

nauczyciel
informatyki,
wychowawcy
oddziałów,
pozostali
nauczyciele
pedagog szkolny
funkcjonariusze
służb
publicznych

▪ opracowywanie i udostępnianie ulotek
dotyczących zagadnień profilaktycznych.

informacyjnych

16.

Psychoedukacja wszystkich uczniów,
niezależnie od poziomu istniejącego
ryzyka, dotycząca uzależnienia od
substancji zmieniających świadomość,
nowych substancji psychoaktywnych
oraz środków behawioralnych.

▪ zajęcia o tematyce profilaktycznej prowadzone metodami
aktywnymi przez wychowawców, pedagoga - realizacja
elementów
programów
wychowawczo-profilaktycznych
przeciwdziałających uzależnieniu od nikotyny, alkoholu,
narkotyków,
▪ zajęcia edukacyjne zgodne z obowiązującą podstawą
programową,
▪ zajęcia prowadzone przez pracowników ZPP-P, przedstawicieli
policji,
▪ gazetki o tematyce profilaktycznej,
▪ organizacja oraz udział w szkolnych i pozaszkolnych imprezach,
akcjach i konkursach o tematyce profilaktycznej,
▪ rozmowy indywidualne z uczniami mające na celu
przekazywanie informacji na temat zagrożeń związanych ze
spożyciem substancji psychoaktywnych, uzależnieniem od
środków behawioralnych.

cały rok

wychowawcy
oddziałów
wszyscy
nauczyciele
pedagog szkolny
funkcjonariusze
służb
publicznych,

17.

Edukacja ekologiczna.

▪ zbiórka surowców wtórnych: plastikowych nakrętek, puszek
aluminiowych, zużytych baterii,
▪ podejmowanie świadomych działań na rzecz ochrony
środowiska lokalnego i globalnego: sprzątanie świata, segregacja
odpadów, oszczędzanie wody, energii, ekologiczne środki
komunikacji, promowanie produktów eko,
▪ udział w happeningach, akcjach promujących zrównoważony
rozwój i troskę o środowisko naturalne,
▪ systematyczne prowadzenie i dokumentowanie obserwacji
organizmów i obiektów przyrodniczych,
▪ zakładanie hodowli, systematyczne i właściwe opiekowanie się
uprawianymi roślinami, prowadzenie stosownej dokumentacji,
▪ właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym,
▪ wyjścia w teren, wyjścia do planetarium, lekcje w Muzeum
Częstochowskim,
▪ spotkania z zaproszonymi gośćmi, np.: ornitologiem, botanikiem
itp.,

cały rok

nauczyciele
przyrody,
biologii, chemii,
geografii, fizyki
wychowawcy
oddziałów
pozostali
nauczyciele
pedagog szkolny

▪ warsztaty przyrodnicze,
▪ organizowanie, przygotowanie uczniów i udział w konkursach
przyrodniczych i ekologicznych.

18.

Psychoedukacja nauczycieli doskonaląca
kompetencje wychowawcze i profilaktyczne.

▪ szkolenia, warsztaty Rady Pedagogicznej w zakresie
kompetencji wychowawczych, cyberprzemocy, ochrony danych
osobowych, psychomanipulacji w sektach oraz profilaktyki
uzależnień od substancji psychoaktywnych, środków
behawioralnych, innych problemów uczniów oraz sposobu
podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji podejmowania przez
uczniów zachowań ryzykownych,
▪ udział w kursach i szkoleniach,
▪ udział w spotkaniach ze specjalistami instytucji współpracujących ze
szkołą zajmujących się wychowaniem i profilaktyką,
▪ monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań,
▪ praca w zespołach przedmiotowych,
▪ analiza literatury, udostępnianych broszur, ulotek z zakresu
problematyki wychowawczej i profilaktycznej.

cały rok

dyrektor,
koordynator
PWPS
wychowawcy
oddziałów,
wszyscy
nauczyciele,
pedagog szkolny,
funkcjonariusze
policji i straży
pożarnej,
specjaliści,

19.

Wsparcie rodziny w wychowaniu psychoedukacja rodziców zwiększająca
ich kompetencje wychowawcze i
profilaktyczne.

▪ prelekcje, udostępnianie literatury, broszur, ulotek z zakresu
wychowania, kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, środków
behawioralnych, innych problemów (sekty, challenge) uczniów
oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji
zagrożenia uzależnieniem,
▪ systematyczne włączanie do działań wychowawczych i profilaktycznych
podejmowanych na terenie szkoły,
▪ organizowanie spotkań z terapeutą, pedagogami, psychologami,
lekarzem w ramach prowadzonych działań profilaktycznych,
▪ rozmowy i konsultacje indywidualne ,
▪ udostępnienie bazy danych o instytucjach wspomagających
rodzinę, stronach www, telefonach zaufania.

cały rok

dyrektor,
wychowawcy
oddziałów,
wszyscy,
nauczyciele,
pedagog szkolny,
funkcjonariusze
policji,
specjaliści,
pielęgniarka,
dietetyk

Osoby odpowiedzialne za realizację Szkolnego Programu Profilaktyki:
▪ dyrekcja szkoły
▪ nauczyciele wychowawcy
▪ nauczyciele przedmiotów
▪ pedagog szkolny
▪ pielęgniarka szkolna
▪ rodzice
Instytucje wspierające realizację Szkolnego Programu Profilaktyki:
▪ Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Częstochowie
▪ CIZ - Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie
▪ MOPS Sekcja Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia
▪ MOPS Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
▪ Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2
▪ Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY”,
▪ Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich
▪ Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych – Powrót z U
▪ Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Częstochowie
▪ Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH przy Centrum Terapii
▪ Komisariat Policji I w Częstochowie
▪ Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
▪ Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
▪ Urząd Miasta Częstochowy

PRZEWIDYWANE EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
Uczeń: efekty oddziaływań wychowawczych definiuje sylwetka absolwenta ujęta w Koncepcji Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Częstochowie
Rodzic:
▪

jest świadomy kluczowej roli, jaką pełni w życiu dziecka,

▪

dokonuje zmian we własnym postępowaniu wobec dziecka, celem zacieśnienia z nim więzi uczuciowej,

▪

stara się być autorytetem i służyć przykładem własnemu dziecku,

▪

potrafi dostrzec istniejący problem wychowawczy i właściwie na niego zareagować,

▪

rozpoznaje sygnały, które mogą świadczyć o zagrożeniu związanym z zażywaniem substancji psychoaktywnych,

▪

jest świadomy konsekwencji prawnych ponoszonych w związku z posiadaniem czy też zażywaniem substancji psychoaktywnych,

▪

angażuje się w przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne proponowane w środowisku szkolnym,

▪

doskonali kompetencje wychowawcze,

▪

współpracuje ze szkołą, zna instytucje wspomagające rodzinę w wychowaniu i potrafi zwrócić się do nich o pomoc.

Nauczyciel:
▪

stosuje odpowiednie formy i metody pracy, stwarzając uczniom okazje do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących
wzrost ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i dokonywania właściwych wyborów,

▪

rozpoznaje i zaspokaja specjalne potrzeb edukacyjne uczniów,

▪ tworzy w środowisku szkolnym system norm i reguł sprzyjających zdrowemu trybowi życia i rozwojowi oraz eliminujących występowanie zachowań
dysfunkcjonalnych, buduje poczucia bezpieczeństwa, reaguje na wszelkie objawy nieprawidłowych zachowań uczniów,
▪

utrzymuje osobowe relacje z uczniami i ich rodzicami,

▪ dostarcza wzorców konstruktywnego stylu życia i relacji z ludźmi,
▪ dostarcza wszystkim odbiorcom programu wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń,

▪

rozpoznaje sygnały, które mogą świadczyć o zagrożeniu związanym z zażywaniem substancji psychoaktywnych,

▪

ma wiedzę na temat konsekwencji zdrowotnych, psychicznych i społecznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz
uzależnieniem od środków behawioralnych,

▪

rozpoznaje, ogranicza i likwiduje czynniki ryzyka, inicjuje i wzmacnia czynniki chroniące,

▪ doskonali swoje kompetencje wychowawcze,
▪ współpracuje z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz odpowiednimi instytucjami specjalistycznymi,
▪ zachęca uczniów i ich rodziców do współpracy w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych podejmowanych przez szkołę.

EWALUACJA
Każdy program wychowawczo-profilaktyczny powinien podlegać metodycznej ocenie skuteczności, czyli ewaluacji. Pojęcie ewaluacja oznacza
systematyczne gromadzenie informacji na temat przeprowadzonych działań w celu wykorzystania ich do modyfikacji i podwyższania skuteczności
przyszłych działań.
Przebieg realizacji programu będzie monitorowany przez cały okres jego trwania. Prowadzone w roku szkolnym badania diagnostyczne i płynące
z nich wnioski pozwolą ocenić efektywność ujętych w programie oddziaływań, wskażą bieżące potrzeby oraz ewentualną konieczność wprowadzenia zmian
na dany bądź kolejny rok szkolny. Ewaluacja końcowa zostanie dokonana w ostatnim roku realizacji programu. Zostanie przeprowadzona na
reprezentatywnej grupie składającej się z uczniów, rodziców i nauczycieli; przygotuje ją zespół nauczycieli powołany do tego zadania. Celem ewaluacji
będzie zbieranie informacji na temat przystępności i atrakcyjności treści zawartych w programie, metod i form realizacji, skuteczności jego działania oraz
podjęcie decyzji o jego modyfikacji bądź kontynuowania w kolejnych latach bez wprowadzania zmian.

Opracowanie - Zespół nauczycieli do spraw wychowawczych i profilaktyki:

