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Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie
„Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym
i lokalnym, wolnym od zagrożeń /.../, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić"
WPROWADZENIE
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich
wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego
człowieka.
WYCHOWANIE
Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości:
fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.
PROFILAKTYKA
Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu
rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających
zdrowe życie. Program zawiera dwa rodzaje profilaktyki:
• pierwszorzędową – skierowaną do wszystkich uczniów i ich rodziców;
• drugorzędową – obejmującą uczniów już zdiagnozowanych;
Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą
i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich
rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.
Model absolwenta szkoły
Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest
pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada
umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest
świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność
fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie
wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który
niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół
cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Absolwent jest:
• dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej
wartości, szanującym prawa innych;
• człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi
różne wiadomości;
• człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się
zasadami moralnymi;
• człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości
w dziedzinie kultury i sztuki;
• człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu
środowiska naturalnego.
Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma
doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie
szeroko rozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy
kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka,
wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy
sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują
sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają
osobiste wsparcie.
Program przeznaczony jest do realizacji przez nauczycieli i wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką
szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
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Przy opracowaniu programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły uwzględniono:
• dotychczasowe doświadczenia szkoły;
• zebrane propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole
i środowisku;
• przeprowadzoną diagnozę potrzeb wśród rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły nt.
sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku, funkcjonowania placówki;
• przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;
Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły realizowany będzie w 4 wymiarach:
− fizycznym (m.in. podstawowe potrzeby związane z jedzeniem, wypoczynkiem, ruchem, przestrzenią),
− psychicznym (głównie w sferze potrzeb emocjonalnych),
− społecznym (potrzeby związane z relacjami interpersonalnymi, potrzeba więzi, przynależności itp.),
− duchowym (dotyczące samoświadomości istnienia, poczucia sensu życia, wszelkich potrzeb natury
estetycznej).

PROGRAM ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA.
Uczestnicy Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły:
Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:
Rodzice:
 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są
one w sprzeczności z prawami dziecka;
 znają i akceptują program wychowawczo – profilaktyczny proponowany przez szkołę;
 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą,
doświadczeniem i pomocą;
 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym
korzystaniem z Internetu).
Wychowawcy klas:
 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
 wspierają rozwoju uczniów i usamodzielniania się;
 prowadzą dokumentacji nauczania;
 opracowują i realizują Program Wychowawczy klas;
 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;
 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych
nałogów;
 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych;
 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 integrują i kierują zespołem klasowym;
 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku nauki/ obowiązku
szkolnego;
 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;
 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły
i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
 współpraca z rodzicami; włączanie ich w sprawy programowe i organizacyjne klasy;
 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pielęgniarką;
 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno pedagogiczną, sądami rodzinnymi;
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Nauczyciele:
 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść
i wyjazdów szkolnych;
 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oparciu o rozpoznane potrzeby
uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych
zdolnościach;
 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich
zdolności i zainteresowania;
 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 reagują na przejawy nietolerancji , dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją
i postawą;
 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
Uczniowie, Samorząd Uczniowski:
 przestrzegają regulaminu szkoły;
 współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar
zgodnie ze Statutem Szkoły;
 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 prowadzą zdrowy tryb życia dbają o swoje środowisko;
 dbają o dobre imię i wizerunek szkoły;
 okazują szacunek rówieśnikom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i wszystkim osobom
dorosłym;
 mają szacunek dla mienia szkolnego;
 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;
 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny);
Środowisko lokalne:
Pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych:
 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie
 Sąd Rejonowy w Wołowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Wołowie
 Komenda Powiatowa Policji w Wołowie
 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim Wołów
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku
 Miejska Biblioteka Publiczna
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 Urząd Miejski – wydział edukacji
 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
 Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu – w tym: poradnie specjalistyczne,
stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia.
Realizowane programy, podejmowane akcje, przedsięwzięcia o charakterze wychowawczo –
profilaktycznym.
1. Programy:
 Nie pal przy mnie, proszę
 Czyste powietrze wokół nas
 Bieg po zdrowie
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 Lekki tornister
 Trzymaj formę
 Bezpieczny powiat
 Cukierki
 Prewencja ale inaczej
 Trzeźwy umysł
 Postaw na rodzinę
 Dopalacze wróciły
 Owoce i warzywa w szkole
 Szklanka mleka
 Karta rowerowa
 Małe kobietki
 Klub Bezpiecznego Puchatka
2. Akcje:
 „Sprzątanie Świata”
 „Dzień Ziemi”
 Zbiórka surowców wtórnych
 Tydzień bezpieczeństwa (pierwsza pomoc przedmedyczna)
 Dzień bezpiecznego Internetu
 Znicze na Kresy
 Paczka na Kresy
 Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia
3. Konkurs wiedzy o uzależnieniach dla klas V-VIII.
4. Realizowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem.
Główne cele wychowania i profilaktyki:
1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej
i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa
i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się
z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.
3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie
dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie
zachowaniom agresywnym.
4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru
zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia.
Motywowanie do zdrowego stylu życia.
Klasy I – III i oddziały przedszkolne
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej
i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa
i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
Obszar: Zdrowie – edukacja zdrowotna
 zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie
umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
 zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności
fizycznej;
 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym
i psychicznym;
 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
 rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
 kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo skutkowego;
 uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
 kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się
w sytuacjach zwycięstwa i porażki.
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Obszar: Relacje – kształtowanie postaw społecznych
 kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
 rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych
doświadczeń;
 kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
 kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania
ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury
osobistej;
 przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
 zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka
szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
 rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym
i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.
Obszar: Kultura – wartości, normy, wzory zachowań
 kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
 kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;
 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;
 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;
 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 dyskryminacji;
 inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań
służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;
 przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności
praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;
 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych
zainteresowań;
 wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz
tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;
 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;
 kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej,
rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje
i działania;
 kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania,
tradycji kulturowej oraz ich praw.
Obszar: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
 zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
 kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach
nadzwyczajnych;
 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;
 przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych,
bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;
 przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania
i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
 kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.
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Klasy IV - VIII
OBSZAR: Zdrowie – edukacja zdrowotna
Klasa 4
 Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.
 Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.
 Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.
 Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.
 Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.
Klasa 5
 Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.
 Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.
Klasa 6
 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.
 Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.
 Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie
i wzmacnianie zdrowia fizycznego.
Klasa 7
 Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności
za swoje działania, decyzje.
 Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.
 Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.
 Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.
 Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych
w okresie dojrzewania.
Klasa 8
 Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.
 Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.
 Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.
 Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.
 Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego
sposobu dbania o zdrowie psychiczne.
Obszar: Relacje – kształtowanie postaw społecznych
Klasa 4
 Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania.
 Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.
 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.
 Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.
 Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.
 Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.
Klasa 5
 Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.
 Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).
 Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (oddział klasowy, samorząd uczniowski, klub, drużyna,
wspólnota).
 Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów,
na nową wiedzę.
 Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.
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Klasa 6
 Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.
 Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby
udzielania pomocy (wolontariat).
 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.
 Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.
 Rozwijanie samorządności.
Klasa 7
 Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie
obydwu stron.
 Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności.
 Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).
Klasa 8
 Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron.
 Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez
docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.
 Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.
Obszar: Kultura – wartości, normy i wzory zachowań
Klasa 4
 Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka.
 Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.
 Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.
 Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.
Klasa 5
 Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.
 Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
 Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.
 Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.
Klasa 6
 Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności
 Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników
i mediów na zachowanie.
 Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie
wpływają.
 Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.
Klasa 7
 Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania
w zdobywanie wiedzy i umiejętności.
 Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność
i wytrwałość.
 Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu
wolnego.
Klasa 8
 Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej
w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości.
 Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.
 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej
społeczności.
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Obszar: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)
Klasa 4
 Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.
 Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.
 Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.
 Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.
 Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.
Klasa 5
 Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji
i mediacji.
 Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.
 Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania
różnorodnych zachowań.
 Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe
i zdrowe zachowania.
 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.
Klasa 6
 Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.
 Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej
wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.
 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami
agresywnymi.
 Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie
pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.
 Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych
oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.
Klasa 7
 Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie.
 Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.
 Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.
 Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi
osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.
 Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi
na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?
Klasa 8
 Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania
i rozprowadzania środków psychoaktywnych.
 Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji
rozwiązywania konfliktów.
 Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy.
 Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych –
określanie alternatywnych rozwiązań problemu.
 Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, podstawy negocjacji i mediacji.
Podmioty współpracujące ze szkołą w realizacji zadań wychowawczo - profilaktycznych
Współpraca z rodzicami:
1. Systematyczne spotkania nauczycieli z rodzicami.
2. Zebrania ogólne rodziców, Rady Rodziców, spotkania z dyrektorem szkoły (co najmniej dwa razy
w roku).
3. Wizyty domowe pedagoga i wychowawców (wg potrzeb).
4. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami wg potrzeb.
5. Pedagogizacja rodziców.
6. Zapoznanie rodziców z:
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zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie i szkole;
przepisami dotyczącymi zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów;
organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej, harmonogramem zajęć pozalekcyjnych
organizowanych przez szkołę;
 statutem szkoły i innymi dokumentami szkolnymi;
7. Udział rodziców w podejmowaniu różnych decyzji istotnych dla pracy szkoły: Rada Rodziców, rady
klasowe rodziców, indywidualne inicjatywy rodziców;
8. Współdziałanie z rodzicami podczas organizowania wypoczynku uczniów – wycieczki, biwaki i inne
imprezy.
9. Zapraszanie rodziców do współdziałania w realizacji niektórych zagadnień programowych.
10. Angażowanie rodziców do wykonywania prac na rzecz szkoły.
11. Uhonorowanie rodziców najbardziej zaangażowanych w prace na rzecz szkoły – wręczenie
podziękowania podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Współpraca szkoły ze środowiskiem:
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
 korzystanie z zaleceń poradni podczas pracy z uczniem mającym trudności w nauce lub zaburzenia
w zachowaniu;
 kierowanie uczniów z problemami dydaktyczno-wychowawczymi na badania, konsultacje;
 zapraszanie pracowników na spotkania z nauczycielami, rodzicami prowadzenie warsztatów,
szkoleń;
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 finansowanie obiadów oraz zakupu podręczników i przyborów szkolnych dzieciom z rodzin
najuboższych;
 współudział uczniów w akcjach dobroczynnych, organizowanych przez MOPS, np. „Podziel się
posiłkiem”;
 Udział pedagoga szkolnego w spotkaniach dotyczących: zakładania Niebieskiej Karty, Zebraniach
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie;
3. Urząd Gminy:
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 współpraca w zakresie realizowanych w szkole działań profilaktycznych: programy profilaktyczne,
konkursy wiedzy, spektakle profilaktyczne, pomoce dydaktyczne do realizacji ww. działań (filmy DVD,
poradniki, itd.).
4. Kościół:
 udział sztandaru szkolnego w uroczystościach kościelnych o wymowie patriotycznej (np. 3 Maja,
11 listopada),
 udział przedstawicieli kościoła w uroczystościach szkolnych,
 udział w rekolekcjach.
5. Wołowski Ośrodek Kultury:
 udział uczniów uzdolnionych wokalnie w zajęciach organizowanych przez WOK;
 udział uczniów uzdolnionych muzycznie w zajęciach gry na instrumentach organizowanych przez
WOK;
 współpraca w zakresie organizowania konkursów, imprez gminnych, promowanie szkoły na łamach
prasy lokalnej.
6. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna:
 współpraca w zakresie organizowania konkursów, imprez gminnych;
 udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, zajęciach edukacyjnych, spotkaniach
z ciekawymi ludźmi (aktorzy, pisarze, osoby znane w gminie, powiecie, Polsce);
 spektakle teatrów objazdowych, występy artystów.
7. Sąd Rejonowy w Wołowie:
 współpraca w zakresie przydzielania kuratorów sądowych uczniom wchodzącym w konflikt
z prawem,
 spotkania i rozmowy z kuratorami nt. podopiecznych (sytuacja rodzinna, wyniki w nauce,
zachowaniu);
 spotkania kuratora z uczniami – m.in. pogadanki.
8. Szkoły:
 organizowanie międzyszkolnych imprez sportowych;
 współpraca podczas organizowania konkursów przedmiotowych;
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 udział nauczycieli w pracach komisji egzaminacyjnych,;
 wycieczki do szkół – spotkania z dyrektorem, nauczycielami i uczniami.
9. Komenda Powiatowa Policji w Wołowie:
 udział w konkursach, turniejach;
 egzamin na Kartę rowerową;
 pogadanki, spotkania z uczniami i rodzicami;
 spotkania uczniów z policjantem – pogadanki nt. „Bezpieczna droga do szkoły”, „Przestępczość
i odpowiedzialność nieletnich”, „Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych i wakacji letnich”,
 współpraca w zakresie rozwiązywania poważnych problemów wychowawczych z uczniami
(indywidualne rozmowy, wizyty w domach rodzinnych wychowanków).
 realizacja programów edukacyjnych: Bezpieczny Powiat, Bezpieczny Pierwszak.
10. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wołowie:
 udział w konkursach, turniejach;
 realizacja programów edukacyjnych, prozdrowotnych;
 realizacja zaleceń.
11. Inne:
 udział uczniów w zajęciach tanecznych (np. w Studio Balans w Wołowie);
 udział uczniów w zajęciach sportowych (np. Herosi Stary Wołów)
Ewaluacja programu:
Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco.
Sposoby zbierania informacji:
• obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych;
• rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami;
• analiza dokumentów;
• ankiety;
• wywiad.
Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowała Rada Rodziców
oraz zespół nauczycieli w składzie:
przewodnicząca zespołu: Teresa Patryszak
członkowie zespołu: Anna Kopcza
Magdalena Drzazga
Uchwalono na zebraniu Rady Rodziców w dniu:

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu:

