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WPROWADZENIE
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, 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. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego
rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie
szerokorozumianego 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 wychowawców klas
podczas godzin z wychowawcą i zajęć 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.

I. Podstawa prawna:
 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),
 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych
(Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526),
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu2 kwietnia 1997
r. przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu
25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 16 lipca 1997r.
(t. j. Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001
r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół ( Dz. U. z 2002 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 997 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4
z 2009r., poz. 17),
 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie,

 Rozporządzenie MEN z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 25 z dnia 5 lutego
2004r.,poz.220).
 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 Statut Szkoły.
II. Wizja szkoły
1. Szkoła wyposaży ucznia w wiedzę niezbędną do dalszej nauki na
kolejnych etapach edukacyjnych.
2. Szkoła wyposaży ucznia w wiedzę dostosowaną do jego rozwoju.
3. Szkoła wyposaży ucznia w umiejętności korzystania z technologii
informatycznej i posługiwania się językami obcymi.
4. Szkoła wyposaży ucznia w wiedzę i umiejętności stosowania wiedzy
w praktyce.
5. Szkoła wyposaży ucznia w umiejętności prezentowania postaw
patriotycznych, religijnych, proekologicznych, dbania o zdrowie
i bezpieczeństwo własne i innych.
6. Szkoła wychowa ucznia kulturalnego, pracowitego, tolerancyjnego,
samodzielnego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.

III. Szczegółowe działania szkoły
1. Zadania opiekuńczo – wychowawcze.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zapobiegania zagrożeniom
i patologii wśród dzieci i młodzieży.
3. Edukacja ekologiczna.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych i religijnych ucznia.
5. Wychowanie prorodzinne.
6. Edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe w regionie.

IV. Cele programu
1. Troska o prawidłową adaptację i właściwe funkcjonowanie uczniów
w klasie i środowisku szkolnym oraz zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa.
2. Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju osobowości, sprawności
fizycznej, wrażliwości uczniów.
3. Współpraca szkoły z rodzicami-wychodzenie naprzeciw ich
oczekiwaniom.
4. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
i umiejętności realizacji tych wartości w życiu.
5. Tolerancja wobec ludzi i ich poglądów z wyłączeniem takich, które
jawnie naruszają ogólnie przyjęte normy np. sekty, narkomania,
alkoholizm.
6. Kształtowanie postaw asertywnych i empatycznych.
7.Znajomość tradycji rodzinnych, szkoły, regionu, narodu i wyrobienie
poczucia przynależności do nich.
8.Wdrażanie do doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania własnych
zdolności.
9.Wyrabianie umiejętności obiektywnego oceniania siebie i innych.
10.Uświadamianie praw i obowiązków ucznia.
11.Przestrzeganie ustalonych norm zachowań .
12.Wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.
13.Adaptacja w środowisku szkolnym najmłodszych uczniów.
14.Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
15.Kierowanie własną aktywnością uczniów, rozwiązywanie problemów
w twórczy sposób.
16.Inicjowanie i organizowanie wszelkich form działalności związanych
z zainteresowaniami.
17.Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w coraz szerszych kręgach
społecznych.

18.Wyposazenie uczniów rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach
i możliwościach uzyskania pomocy.
19.Kształtowanie postawy, w której uczeń unika nikotyny, alkoholu,
narkotyków, dopalaczy, środków psychotropowych.
20.Kształtowanie postawy świadomego i umiejętnego korzystania z massmediów.
21.Kształtowanie umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia.
22.Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w domu, w szkole oraz
podczas zabaw a także w cyberprzestrzeni.
23.Wczesna interwencja w sytuacji zaistniałego problemu.
24.Ukazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

V. Model absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki
Siedliskiej w Żdżarach

Absolwent PSP w Żdżarach jest:
 Odpowiedzialny, rozważny: konsekwentnie przestrzega wytyczonych
przez społeczność szkolną zasad postępowania zapisanych
w regulaminach klasowych, Szkolnym Programie Oceniania, Programie
Wychowawczo-Profilaktycznym ,wywiązuje się z przyjętych na siebie
zobowiązań, chętnie podejmuje się zadań, które mogą być dla niego
wyzwaniem. Umie współpracować z grupą, ale potrafi również
samodzielnie rozwiązywać problemy. Potrafi planować swoje działania,
współdecyduje i współodpowiada za działania klasowe.
 Uczciwy, prawdomówny otwarty: szanuje godność każdego człowieka,
wyraża szacunek dla prawdy, naśladuje pozytywne autorytety. Jest
gotowy do obdarzania innych zaufaniem i sam stara się na nie zasłużyć.
 Samodzielny, zaradny, aktywny: uczy się na podstawie własnych
doświadczeń, samodzielnie zdobywa wiadomości, uczy się radzenia
z trudnymi sytuacjami. Dąży do podtrzymania i podnoszenia własnej
wartości. Ma potrzebę działania na rzecz innych, dąży do rozwijania











swoich zainteresowań i aktywności twórczej. Podejmuje działania
w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, poszukuje rozwiązań
problemów klasowych i rodzinnych.
Kulturalny, taktowny tolerancyjny: godnie się zachowuje, szanuje
innych, okazuje życzliwość innym i potrafi korzystać z życzliwości
innych ludzi. Wrażliwy na potrzeby innych, aktywnie i wartościowo
spędza wolny czas, stara się dokonywać świadomych wyborów. Wyraża
własne zdanie i umie słuchać innych, posiada wiedzę służącą umiejętności
rozładowania swoich emocji i własnego zachowania. Trafnie rozróżnia
wadliwe wzorce masowej kultury artystycznej od wartościowych.
Rozumie i szanuje ludzi o odmiennych upodobaniach kulturowych,
angażuje się w życie szkoły.
Krytyczny wobec siebie i innych: trafnie ocenia własne zachowanie
i reakcje jako zgodne i niezgodne z normami etycznymi, zdobywa
umiejętności krytycznego spojrzenia na otaczające środowisko,
obiektywnie patrzy na siebie i innych.
Przyjmuje prawidłową postawę wobec środowiska przyrodniczego:
czuje się współodpowiedzialny za stan środowiska przyrodniczego, ma
świadomość zagrożeń dla środowiska we współczesnym świecie,
podejmuje działania na rzecz środowiska naturalnego.
Posiada niezbędną wiedzę na temat zdrowia i sposobach jego
pielęgnacji: utrzymuje ubiór i ciało w czystości, dba o otoczenie,
właściwie planuje zajęcia, higienicznie i zdrowo wypoczywa, podnosi
swoją sprawność fizyczną. Zna i przestrzega zasady bezpiecznego
spędzania wolnego czasu w różnych warunkach (w wodzie, w górach,
itp.). Jest świadomy niebezpieczeństwa, jakie pociągają za sobą
uzależnienia.
Wartościowy obywatel, patriota: szanuje symbole narodowe i szkolne,
dostrzega rolę ważnych wydarzeń historycznych i ludzi, którzy mięli na
nie wpływ. Pozytywnie identyfikuje się z własną szkołą, rejonem, krajem.

Realizatorzy programu:






dyrektor
wychowawcy
pedagog szkolny
nauczyciele poszczególnych przedmiotów
wychowawcy świetlicy






nauczyciel bibliotekarz
rodzice
administracja i personel obsługi
Samorząd Uczniowski

Instytucje, osoby wspomagające pracę wychowawczą i profilaktyczną
szkoły:














Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Grójcu
Policja w Nowym Mieście nad Pilicą, w Grójcu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Sanepid w Grójcu
Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
Ośrodek Zdrowia w Żdżarach
Parafia św. Mikołaja w Żdżarach
Zakon Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazarety w Żdżarach
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Straż Pożarna
Instytucje kulturalne( teatry, domy kultury)

Spodziewane efekty realizacji celów i działań:
1.Wyciszenie agresji.
2.Wyćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia.
3. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez
uczniów.
4. Poprawa w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła.
5. Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole.
6. Wolność od nałogów.
7.Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w
trudnych sytuacjach wychowawczych.
8. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny.
9. Podniesienie poziomu świadomości występujących zagrożeń i sposobów
zapobiegania im.
10. Objęcie opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo, pomoc w każdym
aspekcie rozwoju: emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym.

11. Poprawa kultury zachowań i kultury języka.
12. Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu i telewizji.
13. Aktywny udział w imprezach szkolnych i prozdrowotnych.
14. Zaktywizowanie rodziców.

Narzędzia stosowane do osiągania ww. celów:







prelekcje, pogadanki, rozmowy indywidualne
prezentacje z zastosowaniem technik multimedialnych
filmy tematyczne
programy wychowawcze wychowawców klas
teatrzyki
wycieczki, pikniki, szkolne i środowiskowe imprezy

VI .Założenia programu i formy realizacji.
1.Zadania opiekuńczo- wychowawcze.
Osoby
Termin
odpowiedzialne realizacji

Lp.

Zadania

Formy realizacji

1.

Prawa i obowiązki ucznia

Wychowawcy

wrzesień

2.

Wybór samorządów klasowych
i samorządu szkolnego,
działalność samorządu

Pogadanki, dyskusje
Lekcje z wychowawcą,
wybory pod kierunkiem
opiekuna Samorządu
Szkolnego

Wychowawcy,
opiekun
samorządu

wrzesień

3.

Wybór „trójek klasowych”,
ustalenie współpracy
z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Wychowawcy

wrzesień

4.

Wybór Rady Rodziców

Dyrektor

wrzesień

5.

Rozpoznanie i diagnozowanie
środowiska rodzinnego ucznia

Pedagog szkolny,
wychowawcy

Cały rok

6.

Otoczenie szczególną opieką
uczniów sprawiających
szczególne problemy
wychowawcze i z trudnościami
w nauce

Pedagog szkolny,
wychowawcy,
nauczyciele
przedmiotów

Cały rok

Analiza dokumentacji,
dzienników,
Pedagog szkolny,
wywiadówki, spotkania wychowawcy
indywidualne, rozmowy

Cały rok

Zajęcia integracyjne,
warsztaty, wycieczki,
pogadanki, prelekcje

W miarę
potrzeb

7.

8.

Systematyczna kontrola ocen
z przedmiotów i zachowania,
stopnia realizacji obowiązku
szkolnego
Troska o prawidłową adaptację
ucznia i właściwe
funkcjonowanie w szkole
i środowisku szkolnym oraz

Spotkanie „trójek
klasowych”
Ankiety, rozmowy,
wywiady
Zgłaszanie do poradni
psychologiczno –
pedagogicznej,
rozmowy, konsultacje
z rodzicami, zajęcia
wyrównawcze, terapia

Pedagog szkolny,
wychowawcy

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

zapewnienie mu poczucia
bezpieczeństwa.
Tworzenie wspólnoty szkolnej
poprzez integrację zespołu
nauczyciel – uczeń - rodzice
Kontynuacja współpracy ze
środowiskiem lokalnym: firma
Ditta Seria, Kościół, GKRPA,
Ośrodek zdrowia
Działalność szkolnego
wolontariatu
Kontynuowanie współpracy
z Policją, PCK, LOP,
MGKRPA, „Caritas” redakcją
gazety „Okolica”
Wykorzystywanie dorobku
artystycznej twórczości dzieci
do promowania szkoły
Nawiązywanie współpracy
z innymi szkołami w gminie
Pozyskiwanie środków
materialnych umożliwiających
uatrakcyjnienie realizacji
programu wychowawczego

Wycieczki, pogadanki,
prelekcje

Wychowawcy

W miarę
potrzeb

Zapraszanie na szkolne
uroczystości i imprezy
okolicznościowe

Dyrektor,
nauczyciele

Cały rok

Udział w akcjach
charytatywnych

Pedagog szkolny,
wychowawcy,
wszyscy
nauczyciele

W ciągu
roku

Realizacja programów
współpracy

Dyrektor pedagog
szkolny,
wychowawcy

Cały rok

Kiermasze, akcje,
udział w konkursach

Wszyscy
nauczyciele

Imprezy szkolne

Wszyscy
nauczyciele

Programy unijne,
ministerialne, rządowe

Wszyscy
nauczyciele

Zgodnie
z planem
zebrań
W ciągu
roku

2. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zapobiegania zagrożeniom
i patologii wśród dzieci i młodzieży.
Lp.

Zadania

Formy realizacji

1.

Imprezy sportowe na
terenie szkoły i w
środowisku lokalnym

Piknik rodzinny ,
Dzień Dziecka, zawody
sportowe, turystyka

2.

Dbałość o higieniczny
tryb życia ucznia: higiena
umysłowa, osobista,
właściwe odżywianie

3.

Zapobieganie zjawiskom
patologii wśród uczniów

Filmy o treściach
dydaktycznych,
pogadanki, piramida
żywienia, spotkania
z lekarzem, pielęgniarką,
stomatologiem
Pogadanki, prelekcje,
filmy tematyczne,
realizacja programu
profilaktyki, współpraca
z instytucjami
wyspecjalizowanymi
w temacie: Poradnią
Psychologiczno –
Pedagogiczną, Sądem

Osoby
odpowiedzialne
Nauczyciel
wychowania
fizycznego,
wychowawcy i
inni nauczyciele

Termin
realizacji
W ciągu roku

Lekarz,
pielęgniarka,
wychowawcy

W ciągu roku

Pedagog,
wychowawcy,
nauczyciele

W miarę potrzeb

4.

Tworzenie przyjaznego
klimatu szkoły

5.

Promowanie zdrowego
stylu życia

6.

Wzmacnianie poczucia
własnej wartości

Rodzinnym, Policją.
Stała opieka
i współpraca pedagoga
i wychowawców
z uczniami zagrożonymi
niedostosowaniem
społecznym.
Zajęcia, spotkania,
pikniki, imprezy szkolne
i środowiskowe
integrujące społeczność
szkolną, wycieczki
-Pogadanki na
godzinach
wychowawczych na
temat:
,, Żyjesz zdrowo –
wygrywasz”,
świetlicowych, lekcji
w-f i innych lekcjach
dotyczące higieny życia
codziennego
- Prelekcje pielęgniarki
szkolnej poświęcone
tematyce dojrzewania i
higieny oraz edukacji
z zakresu chorób
społecznych
- Zajęcia przyrody,
biologii, nauczania
przedszkolnego,
i wczesnoszkolnego –
realizowanie treści
programowych
- Aktywne formy
spędzania wolnego
czasu- pogadanki na
zajęciach, spacery,
wycieczki, gry i zabawy
w terenie.
-Kształtowanie
pozytywnego wizerunku
własnej osoby
(angażowanie w miarę
możliwości
w różne działania
szkoły), dostrzeganie
mocnych stron dziecka
- Analiza mocnych stron
- Wspieranie
wszechstronnego
rozwoju uczniów ze
szczególnym
uwzględnieniem
uczniów młodszych

Nauczyciele
i wszyscy
pracownicy szkoły

W ciągu roku,
według
harmonogramu
imprez szkolnych

Wszyscy
nauczyciele

Wrzesień
i w ciągu roku
szkolnego

Wszyscy
nauczyciele

W ciągu roku

7.

Przeciwdziałanie różnym
formom uzależnień

8.

Przeciwdziałanie różnym
formom przemocy

- Patrzenie na problem
ucznia z jego pozycji,
- Uczenie asertywnego
zachowania,
- Uczenie
rozpoznawania emocji
- Nauka pozytywnego
odreagowywania stresu
poprzez udział w
zajęciach kół
zainteresowań.
-Organizowanie zajęć i
spotkań z pracownikami
policji, Sanepidu,
- Współpraca
z Siostrami
Nazaretankami
i Kościołem
- Teatrzyki o tematyce
profilaktycznej
- Wycieczki
-Rozmowa z rodzicami
i uczniami na temat
problemów
(pedagogicznych,
psychologicznych)
w celu udzielenia
stosownej pomocy
dziecku
- Różne formy pracy
(dramy –
przedstawiające przemoc
rówieśników, dyskusje)
na godzinach.
wychowawczych
- Wystawa prac
poświęcona
zagrożeniom
cyberprzemocy
- Zachowanie zasad
savoir-vivre
- Zorganizowanie zajęć
na temat cyberprzemocy
i jej konsekwencji
- Pełnienie dyżurów
międzylekcyjnych
ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc
newralgicznych: toalety,
klatka schodowa,
szatnia, boisko
- Rozmowy na temat
niewłaściwego
zachowania się

Wszyscy
nauczyciele

Wszyscy
nauczyciele,
pedagog

Zgodnie
z planami
wychowawczymi,
planem pedagoga
szkolnego i
harmonogramem
działań szkoły

W ciągu roku

9.

Angażowanie uczniów i
rodziców do zadań
wynikających z planu
pracy szkoły

10.

Realizowanie Programu
,,Gmina wolna od
narkotyków”

11.

12.

Współpraca z
instytucjami (Policja,
Straż, MOPS, Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna, Sanepid
Organizacja wycieczek
krajoznawczych i
kulturalnych promujących
alternatywne formy
spędzania wolnego czasu,
wolnego od nałogów

Uroczystości szkolne
i środowiskowe,
dyskoteki, wycieczki,
zajęcia otwarte,
uroczystości kościelne i
państwowe
Szkolenia dla Rady
Pedagogicznej,
rodziców, uczniów,
pogadanki na godzinach
z wychowawcą,
Pogadanki, prelekcje,
ulotki, warsztaty
szkoleniowe dla
nauczycieli, uczniów
i rodziców

Dyrektor,
nauczyciele,
rodzice, uczniowie

Na bieżąco

Dyrektor, wszyscy
nauczyciele,
rodzice, uczniowie

Według planu
i harmonogramu

Wychowawcy klas, według potrzeb
pedagog

Według planu
pracy szkoły

3. Edukacja ekologiczna.
Lp.

Zadania

Formy realizacji

Osoby
odpowiedzialne

Termin
realizacji

1.

Rozumienie przyczyn
i skutków ingerencji człowieka
w świat przyrody

Udział młodzieży w
akcjach: Sprzątanie
Świata – porządkowanie
terenu wokół szkoły
i naszej miejscowości

Wychowawcy

W miarę
potrzeb

2.

Występowanie z inicjatywami
wobec społeczności lokalnej na
rzecz ochrony środowiska

Pogadanki na
zebraniach z rodzicami

Wychowawcy,
nauczyciel
przyrody,
biologii

W miarę
potrzeb

3.

Podtrzymywanie współpracy
z firmami skupującymi surowce
wtórne

Nauczyciel
przyrody,
biologii

W ciągu roku

4.

Współpraca z Teatrem
Profilaktycznym

Pedagog i
wychowawcy

W miarę
potrzeb

5.

Ochrona przyrody celem
każdego człowieka

Nauczyciel
przyrody,
biologii,
wychowawcy

Wg
harmonogramu
świąt
ekologicznych

Realizacja programów
ekologicznych
(konkursy ekologiczne,
zbiórka surowców
wtórnych)
Udział uczniów
i nauczycieli
w spektaklach
teatralnych
Lekcje ekologiczne,
apele o ochronie
przyrody:
obchody Dnia Ziemi,
Pierwszy Dzień Wiosny

4.Kształtowanie postaw patriotycznych ucznia.
Lp.

Zadania

Formy realizacji

1.

Kultywowanie tradycji
i umacnianie więzi
w społeczności szkolnej

2.

Kształtowanie świadomości
narodowej i religijnej

3.

Kultywowanie tradycji szkoły,
rodziny,

Spotkania, konkursy,
wewnątrzklasowe
imprezy
Udział w uroczystych
apelach i akademiach
z okazji rocznic i świąt
narodowych
(11 listopada, 3 Maja)
- Przygotowanie i
zaprezentowanie
akademii szkolnych
(ślubowanie klasy I,
Dnia Nauczyciela,
Wigilia szkolna,
obchody Dnia Patrona
Szkoły, rekolekcje
wielkopostne, apel
wielkanocny andrzejki,
mikołajki itp.)
- Zorganizowanie
uroczystości szkolnych
i środowiskowych
- Organizowanie
wycieczek w celu
poznania dziedzictwa
kulturowego regionu,
miejsc pamięci
narodowej (Górka
Zgody, Inowłódz, Nowe
Miasto, Żdżary)
- Dbanie o miejsca
pamięci narodowej
- Wykonanie
i prezentacja prac
plastycznych oraz
organizowanie
konkursów i wystaw
związanych z naszym
regionem i świętami
religijnymi

Osoby
odpowiedzialne

Termin
realizacji

Wychowawcy

Zgodnie z
kalendarzem

Nauczyciel
historii

Zgodnie z
kalendarzem

Nauczyciele
i wychowawcy

Zgodnie z
kalendarzem

5.Wychowanie prorodzinne.
Lp.

zadania

Formy realizacji

1.

Dbałość o rzetelną i fachową
wiedzę uczniów i rodziców na
tematy związane z okresem
rozwoju i problemami tego
okresu

Pogadanki, filmy,
prelekcje, spotkania
z lekarzem, pielęgniarką
szkolną

2.

Rodzina jako nadrzędna
wartość w życiu człowieka

3.

Szacunek do najbliższych
członków rodziny

4.

Rodzina jako zdrowa komórka
społeczna

5.

Aktywowanie w większym
stopniu rodziców w życie
szkoły – integracja pokoleń

Pogadanki, prelekcje,
dyskusje, sięganie do
tradycji i korzeni
własnej rodziny
Obchody Dnia Babci
i Dziadka, Dnia
Rodziny, Dnia Dziecka
Zapobieganie
patologiom rodziny,
spotkania
z psychologiem,
współpraca z Gminną
Komisją
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, policją

Włączanie rodziców
we wszelką
działalność

Osoby
odpowiedzialne

Termin
realizacji

Wychowawcy

Cały rok

Wychowawcy,
nauczyciele
historii,
jęz. polskiego

W miarę
potrzeb

Wychowawcy i
inni nauczyciele

Zgodnie z
kalendarzem

Nauczyciele,
wychowawcy

W miarę
potrzeb

Wszyscy
nauczyciele

W ciągu
roku

6.Edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe w regionie.
Lp.

zadania

1.

Kultywowanie tradycji
i znajomości historii
regionu

2.

Poznanie tradycji własnej
rodziny, narodu

Formy realizacji
- Organizowanie
wycieczek po
najbliższej okolicy,
muzeum, parku
- Organizowanie
konkursów wiedzy
o regionie, tradycjach,
świętach, zwyczajach
- Poznanie historii
naszej szkoły, wsi,
regionu i narodu na
różnych lekcjach

Osoby
Termin
odpowiedzialne realizacji

Wychowawcy,
nauczyciele

Zgodnie z
kalendarzem

Wychowawcy,
nauczyciele

Zgodnie z
kalendarzem

przedmiotowych
- Przybliżanie postaci
Patrona naszej szkoły
- Organizowanie
i kultywowanie
tradycji szkolnych
(ślubowanie uczniów
kl. I, andrzejki.
mikołajki

7. Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży
Lp. Zadania

Formy realizacji

1.

Rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych

Konkursy
czytelnicze, lekcje
biblioteczne,
zachęcanie uczniów
do samodzielnego
korzystania ze
zbiorów
bibliotecznych na
wszystkich lekcjach

2.

Podsumowanie rocznych
działań związanych z
upowszechnianiem
czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży

Apel pt: ,, Święto
biblioteki”

Osoby
odpowiedzialne
Nauczyciel
biblioteki,
nauczyciel
języka
polskiego,
wszyscy
nauczyciele

Termin
realizacji
Cały rok
szkolny,
według
planu

Nauczyciel
biblioteki

Kwiecień

VII. Formy i metody pracy wychowawczo-profilaktycznej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tematyczne godziny z wychowawcą
Spotkania nauczycieli z rodzicami
Spotkania rodziców, uczniów i nauczycieli ze specjalistami
Imprezy szkolne
Zajęcia pozalekcyjne
Realizacja wybranej tematyki na wszystkich przedmiotach:
- dyskusja
- pogadanka

- prezentacja
- pokazy
7. Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Grójcu
8. Współpraca z Samorządem Uczniowskim i innymi organizacjami
szkolnymi

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
2. Piknik rodzinny
3. Ślubowanie uczniów klasy I
4. Dzień Edukacji Narodowej
5. Rocznica Odzyskania Niepodległości
6. Rocznica śmierci Bł. Franciszki Siedliskiej
7. Zabawa andrzejkowa
8. Mikołajki klasowe
9. Uroczystość wigilijna
10.Wigilia dla osób samotnych i starszych
11.Zabawa noworoczna
12.Dzień Babci i Dziadka
13.Rekolekcje wielkopostne
14.Pierwszy Dzień Wiosny
15.Apel Wielkanocny
16.Święto Biblioteki
17.Dzień Patrona Szkoły
18.Międzynarodowy Dzień Ziemi
19.Konstytucja 3 Maja
20.Dzień Rodziny
21.Dzień Dziecka
22.Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
Podpisy zespołu

Akceptujemy działania zapisane w Szkolnym Programie Wychowawczo Profilaktycznym

Rada Pedagogiczna:
1. ………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………….
5………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………
7………………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………………..
9…………………………………………………………………………..
10…………………………………………………………………………..
11…………………………………………………………………………..
12…………………………………………………………………………..
13…………………………………………………………………………..
14…………………………………………………………………………..
15……………………………………………………………………………
16……………………………………………………………………………
17…………………………………………………………………………….

18……………………………………………………………………………
19……………………………………………………………………………
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
……………………………………………………………………………….

Akceptujemy działania zapisane w Szkolnym Programie Wychowawczo Profilaktycznym
Samorząd Uczniowski
Przewodniczący/a
……………………………………………………………………………….
Zastępca przewodniczącego/cej
………………………………………………………………………………..

Akceptujemy działania zapisane w Szkolnym Programie WychowawczoProfilaktycznym
Rada Rodziców
Przewodnicząca
…………………………………………………………………………………
Zastępca przewodniczącej
………………………………………………………………………………….

