
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce

 



Spis treści:

Wprowadzenie ...........................................................................................................................2

1. Podstawa prawna Programu Wychowawczo-Profilaktycznego .............................................4

2. Misja i wizja Szkoły ...............................................................................................................6

3. Model Absolwenta .................................................................................................................7

4. Wartości wychowawcze .........................................................................................................9

5. Cele treści i działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym ..............................12

6. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych ...............................................15

7. Diagnoza sytuacji .................................................................................................................20

8. Obszary działań ....................................................................................................................21

9. Formy realizacji oraz realizatorzy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego .................30

10. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ....................................................32

Załącznik 1. Ankieta dla uczniów ............................................................................................34

Załącznik 2. Ankieta dla rodziców ...........................................................................................38

Załącznik 3. Ankieta dla nauczycieli .......................................................................................42

1



Wprowadzenie 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał w oparciu o:

 Zadania  zawarte  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  ośmioletniej

szkoły podstawowej.

 Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców.

 Wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli.

 Diagnozy przeprowadzonej w szkole.

 Wytyczne MEN.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny to projekt  rozwiązań w środowisku

szkolnym  polegający  na  prowadzeniu  działań  z  zakresu  promocji  zdrowia  oraz

wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie

pełnej  dojrzałości  i  ukierunkowuje je  na:   wspomaganie ucznia w radzeniu sobie

z  trudnościami,  jakie  zagrażają  prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu  życiu;  

ograniczanie  i  likwidowanie  czynników  ryzyka  (jednostkowych,  rodzinnych,

rówieśniczych,  szkolnych,  środowiskowych),  które  zaburzają  prawidłowy  rozwój

ucznia  i  dezorganizują  jego  zdrowy  styl  życia;   inicjowanie  i  wspomaganie

czynników  chroniących  (jednostkowych,  rodzinnych,  rówieśniczych,  szkolnych,

środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu

życiu.

Wnioski  i  rekomendacje  po  całym  roku  szkolnym  2019/2020  dotyczące  programu

wychowawczo-profilaktycznego:

W związku z wybuchem pandemii Covid-19 oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania

jednostek systemu oświaty i pracą zdalną:

● na stronie szkoły w zakładkach specjalistów, pojawiło się wiele materiałów z zakresu

profilaktyki oraz materiałów wspierających, były to np.:

❖ prezentacja z najważniejszymi kontaktami i telefonami zaufania dla uczniów,

rodziców oraz nauczycieli,

❖ informacje oraz wiele linków i odnośników do stron dot. Covid - 19 i tego, jak

radzić sobie w nowej sytuacji (informacje dla rodziców i uczniów);

❖ dla uczniów pojawiły się materiały jak przeorganizować czas w domu podczas

kwarantanny, dot. profilaktyki zdrowia psychicznego, sposoby na kreatywny
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odpoczynek dla uczniów, jak również gra planszowa dot. emocji;

❖ prezentacje dla rodziców, o tym jak pomóc dziecku radzić sobie ze złością, jak

rozmawiać, jak kształtować u dzieci poczucie własnej wartości, jak rozmawiać

z dzieckiem o emocjach, jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne, jak

mądrze chwalić dzieci, zostały umieszczone również ikonografiki z zakresu

efektywnej komunikacji z dzieckiem;

❖ zamieszczone również zostały materiały z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa

w sieci dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli

● podczas pandemii i pracy zdalnej również z pomocy specjalistów szkolnych korzystali

rodzice uczniów w formie kontaktu telefonicznego, czy też mailowego.

Zgodnie  z  wytycznymi  i  polityką  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  roku  szkolnym

2020/2021  w  harmonogramach  pracy  wychowawczej  zostaną  odzwierciedlone

podstawowe  kierunki  realizacji  polityki  oświatowej  państwa  w  roku  szkolnym

2020/2021:

1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno –

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych.

2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw

i  respektowanie  norm  społecznych.

          Nauczyciele szkoły Podstawowej nr 1 im. P. Wysockiego w Warce budują z uczniami

relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu,

sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania

własnym rozwojem w szkole  i  poza  nią.  Nauczyciele  pomagają  uczniom lepiej  rozumieć

otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które

umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny ucznia, wskazują

jak  i  gdzie  szukać  sposobów  radzenia  sobie  z  zagrożeniami  związanymi  zarówno

z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania. 

Edukacja  młodych  ludzi  nie  może  i  nie  powinna  stać  w  miejscu,  stąd  potrzeby

wprowadzenia zmian i rewolucji w szkolnictwie. Zaplanowane zmiany mają na celu przede
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wszystkim  poprawić  jakość  oddziaływań  dydaktycznych  i  wychowawczych.  Działania

podejmowane  przez  Szkołę  bazują  na  potencjale  szkoły,  na  który  składa  się  wiedza,

kompetencje nauczycieli, doświadczenie w budowaniu szkolnego programu wychowawczego

oraz programu profilaktyki, jak również współpraca  z rodzicami i lokalnym środowiskiem.

Dbałość o wszechstronny rozwój oraz kształtowanie  osobowości  ucznia  jest  jednym

z  nadrzędnych  zadań  szkoły,  która  staje  się  instytucją  odpowiedzialną  za  formowanie

młodego człowieka. W swoich założeniach, szkoła uwzględnia indywidualne predyspozycje

ucznia                     w obszarach psychiki, emocji, intelektu, środowiska społecznego, ze

szczególnym uwzględnieniem sytuacji  rodzinnej,  a także kwestie  moralne,  jak i  duchowe.

Zadaniem Szkoły jest stworzenie odpowiednich działań, które nie tylko będą oddziaływać na

ucznia czy absolwenta, ale również na przyszłego dorosłego i dojrzałego człowieka.

Szkoła to teren, gdzie młody człowiek, odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty. To

miejsce  radości,  zadowolenia,  entuzjazmu  z  własnej  pracy,  gdzie  dziecko  poznaje  smak

sukcesów  zespołowych  i  indywidualnych.  Tu  również  uczy  mierzyć  się  z  porażkami,

przygotowując  się  do  aktywnego  i  twórczego  życia.  Podstawowym  i  naturalnym

środowiskiem społecznym i  wychowawczym życia  dzieci  i  młodzieży  jest  rodzina,  którą

szkoła  powinna  wspierać  w  dziedzinie  wychowania.  Szkoła  jest  bez  wątpienia  jednostką

kształtującą  odpowiednie  postawy wśród  uczniów poprzez  stawianie  wysokich  wymagań,

a  także  przygotowanie  do  pełnienia  obowiązków  obywatelskich  w  oparciu  o  zasady

demokracji,  tolerancji,  sprawiedliwości  oraz  wolności.  Prawidłowy  proces  wychowania

oparty  jest  na  silnej  współpracy  zarówno rodziców,  jak  i  grona  pedagogicznego,  których

powinna  charakteryzować  spójna  wizja  zarówno  szkoły  jako  instytucji,  jak  i  przyszłego

absolwenta. 

Szkoła  w  swoich  działaniach  dydaktycznych,  wychowawczych,  opiekuńczych

i  innowacyjnych  ma  na  uwadze  przede  wszystkim  dobro  uczniów,  a  także  troskę

o postawę moralną i obywatelską swoich uczniów oraz absolwentów. Zachęca się uczniów do

pracy nad sobą poprzez dostrzeganie ich osiągnięć, a także docenianie. Zadaniem Szkoły jest

intensyfikacja wśród uczniów postawy kształtującej niezależność oraz samodzielność, które

są  niezwykle  istotne  w  dorosłym  życiu  i  budowaniu  późniejszej  kariery.  Natomiast

wychowanie  rozumiane  jest  jako wspieranie  uczniów w rozwoju  ku  pełnej  dojrzałości  w

sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest

wzmacniany                        i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów

dzieci i młodzieży.
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo

oświatowe obejmuje:

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów

występujących  w  danej  społeczności  szkolnej,  skierowane  do  uczniów,  nauczycieli

i rodziców1.

Celem  stworzonego  Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego  jest  stworzenie  szeregu

działań ukierunkowanych na rozwój uczniów przy wykorzystaniu całego potencjału, zasobów

jednostki oraz kadry. Zaplanowane działania w swoim zakresie obejmują całą społeczność

szkolną  (uczniów,  nauczycieli,  rodziców)  tak,  by  każda  z  grup  nieustannie  pracowała

i podnosiła swoje umiejętności.

Podstawowe  zasady  realizacji  szkolnego  Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego

obejmują:

 powszechną  znajomość  założeń  Programu  –  przez  uczniów,  ich  rodziców

i wszystkich pracowników Szkoły,

 zaangażowanie  wszystkich  podmiotów  szkolnej  społeczności  i  współpracę

w realizacji zadań określonych w Programie,

 respektowanie  praw  wszystkich  członków  szkolnej  społeczności  oraz  kompetencji

organów szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),

 współdziałanie Szkoły ze środowiskiem zewnętrznym,

 współodpowiedzialność za efekty realizacji Programu.

1  Art. 26 z Ustwy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
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1. Podstawa prawna Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Szkoła  Podstawowa  Nr  1  w  Warce  realizuje  cele  wychowawcze  oraz  profilaktyczne

wynikające z powszechnie obowiązujących aktów prawnych:

 Konstytucja Rzeczypospolita Polska (Dz. U. z 1997 r., Nr 73, poz. 483),

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. ,

 Konwencji  o  prawach  dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 z późn.

zm,),

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

zm.),

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189

z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania

tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017, poz.

783 z późn. zm.),

 Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),

 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 (Dz. U. z 2015r. poz. 1249),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu

i  form  prowadzenia  w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania

narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 z późn. zm.). 

 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
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specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

(Dz. U. z 2017 r. poz. 356),

 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.

w  sprawie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,

szkołach podstawowych i  ponadpodstawowych oraz placówkach (Dz.  U. z  2017 r.

poz. 1591 z późn. zm.).

 Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  30  czerwca  2020  r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1008).

Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są zgodne z:

 Statutem Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce,

 Szkolnym zestawem programów nauczania,

 Kierunkami Realizacji Polityki Oświatowej,

 Podstawami prawnymi.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1

w  Warce  opiera  się  przede  wszystkim  na  hierarchii  wartości  przyjętej  przez  Radę

Pedagogiczną,  Radę  Rodziców  oraz  Samorząd  Uczniowski,  wynikających  z  przyjętej

w szkole koncepcji pracy.
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2. Misja i wizja Szkoły

„Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym i zręcznym – jednym słowem
staraj  się  być  dzielnym.  Po  to  –  żeby  być  dla  wszystkich  pożytecznym,  żeby  z tobą  było
wszystkim dobrze.”
Aleksander Kamiński

Szkoła  w swoich  działaniach ukierunkowana  jest  przede  wszystkim na  wspieranie

uczniów w budowaniu własnego systemu wartości,  podejmowaniu aktywności poznawczej

i  twórczej,  kierowaniu  własnym  rozwojem,  a  także  w  indywidualnym  rozwoju

i  motywowaniu  do  nauki  oraz  poszerzaniu  własnych  horyzontów.  Zadaniem  Szkoły  jest

stworzenie  przyjaznej  atmosfery  poprzez  współpracę  i  współodpowiedzialność  w grupach

rówieśniczych w stosunkach z dorosłymi. Najważniejsze jest jednak zapewnienie warunków

do zdrowego rozwoju psychofizycznego. 

Szkoła jawi się przede wszystkim jako miejsce przyjazne i bezpieczne dla uczniów,

zainteresowana  nimi  jako  jednostkami,  a  przy  tym  jako  instytucja  otwarta  na  rodziców

i współpracę z nimi. Nie da się ukryć, że Szkoła jako miejsce ważne w życiu każdego  ucznia

pokazuje złożoność świata i miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym

i kulturowym, rozwija ciekawość poznawczą, uczy według najnowszych metod oraz stwarza

bezpieczne warunki nauki. 

Misja Szkoły 

Celem  naszej  szkoły  jest  wszechstronny  i  harmonijny  rozwój  ucznia,  dbanie  o  to,  by

przygotować  go  do  dalszej  nauki  i  życia  w  dynamicznie  zmieniającym  się  świecie.

Promujemy zdrowy styl życia oraz zachęcamy do współdziałania środowiska życia i edukacji

dzieci.

Wizja Szkoły 

Celem  naszym  jest  stworzenie  szkoły  przyjaznej  każdemu  uczniowi.  Zarówno

najzdolniejszemu, wszechstronnemu, pełnemu zapału do pracy, jak i temu, któremu radość

sprawia sport, zajęcia techniczne czy artystyczne. Chcemy tworzyć szkołę, w której każdy

uczeń  znajdzie  dla  siebie  miejsce,  każdy odniesie  sukces.  Najważniejsze  dla  nas  jest
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odkrywanie możliwości każdego ucznia  i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we

współczesnym świecie.

Mając  świadomość  istniejących  zagrożeń,  należy  podjąć  wszelkie  działania,  zwłaszcza

profilaktyczne, zmierzające do minimalizowania zachowań nagannych i mających negatywny

wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów.
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3. Model Absolwenta 

Działania  zawarte  w  programie  zmierzają  do  ukształtowania  takiego  modelu  absolwenta,

którego  niezależnie  od  posiadanych  indywidualnych  cech  osobowości,  predyspozycji

i  uzdolnień  cechować  będzie  posiadanie  uniwersalnych  cech  warunkujących  odpowiednie

funkcjonowanie we współczesnym świecie.

„Dzielność jest  jakby  energią w  służbie  wartości  moralnych.  Dzielność jest  fundamentem
charakteru,  a  tylko  ludzie  z  charakterem  mogą zbudować lepszy świat.  Człowiek  dzielny,
dzielny  w  pracy  zawodowej,  dzielny  w życiu  codziennym,  dzielny  w  gospodarowaniu,  w
poczynaniach  społecznych – winien  się stać ideałem  wszystkich  Polaków,  jeśli  mamy
ambicję coś osiągnąć w świecie.”  „Należy  starać się maksymalnie
wytworzyć dzielność własną, ale wobec innych obowiązuje tolerancja.”
Aleksander Kamiński

Absolwent Szkoły:

 ma poczucie własnej godności i wartości,

 wiedzę i umiejętności potrafi stosować w praktyce,

 jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki,

 rozumie innych i potrafi z innymi współpracować,

 wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności w praktycznym działaniu,

 radzi sobie ze stresem, umie rozwiązywać problemy,

 jest asertywny,

 dba o swoje zdrowie i otoczenie,

 jest ciekawy świata i potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,

 pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje

i zainteresowania,

 posiada  umiejętności  społeczne:  komunikacji,  negocjacji,  współpracy,  aktywności,

zdrowej rywalizacji, asertywności,

 jest  aktywny  i  twórczy  -  podejmuje  próby  prezentacji  i  obrony  swojego  zdania,

szanuje tych, którzy mają odmienne poglądy,

 uczestniczy w kulturze środowiska, ma świadomość tradycji oraz swojej w niej roli,

 jest  wrażliwy  na  otaczającą  przyrodę,  piękno  natury,  szanuje  człowieka

i środowisko,
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 uczestniczy  w  promocji  zdrowego  stylu  życia,  dba  o  rozwój  fizyczny

i  umysłowy,  w  którym  zdrowie  należy  do  jednych  z  najważniejszych  wartości

w życiu.

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

 szanuje siebie i innych,

 jest odpowiedzialny,

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

 jest tolerancyjny,

 jest odważny,

 posiada  wiedzę  na  temat  współczesnych  zagrożeń  społecznych

i  cywilizacyjnych,  podejmuje  odpowiedzialne  decyzje  w  trosce

o bezpieczeństwo własne i innych,

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

 jest odporny na niepowodzenia,

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w Szkole,

 zdolny  do  dokonywania  właściwych  wyborów,  życzliwie  nastawiony  do  świata

i ludzi.
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4. Wartości wychowawcze 

Wartości są uznawane za podłoże procesu wychowawczego. Wychowanie do wartości

ma  na  celu  przygotować  uczniów  do  indywidualnego,  świadomego  wybierania

i hierarchizowania wartości oraz kierowania się nimi we wszystkich dziedzinach życia teraz

oraz w przyszłości. Fundamentalnym celem wychowania jest wpajanie uczniom norm i zasad

oraz utrwalanie ich w świadomości, by je rozumieli i przyjmowali konsekwencje wynikające

z ich respektowania.

Wartości wychowawcze Szkoły:

 poszanowanie wartości i godności ludzkiej, 

 tolerancja,

 szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej,

 patriotyzm,

 umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności, 

 bezpieczeństwo,

 uczciwość, szczerość,

 prawdomówność,

 sprawiedliwość,

 wrażliwość na piękno przyrody ojczystej, 

 doskonalenie własnej osoby, 

 kierowanie się własnym sumieniem,

 inicjatywa, kreatywność, 

 rzetelność i odpowiedzialność,

 zdrowy styl życia, 

 wykształcenie i nauka, 

 empatia, 

 wytrwałość, 

 samorządność, 
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 odwaga.

Zadania Szkoły jako środowiska wychowawczego:

 współpracuje  w  procesie  wychowawczym  z  domem,  środowiskiem  rówieśniczym

i społecznością lokalną,

 wspiera rodziców w dziedzinie wychowania,

 stwarza uczniom możliwości indywidualnego rozwoju,

 umożliwia  rozwijanie  zainteresowań  uczniów  poprzez  organizację  zajęć

pozalekcyjnych  i  indywidualizację  procesu  lekcyjnego,  realizację  indywidualnych

programów nauczania oraz współdziałanie ze środowiskiem lokalnym,

 umożliwia  poznawanie  i  podtrzymanie  kultury  i  tradycji  regionalnych

i narodowych,

 rozwija  postawy  szacunku  i  tolerancji  wobec  innych  ludzi  i  ich  odmienności,

kształtuje  postawy  akceptacji  ułomności  i  odmienności,  wzmacnia  poczucie  więzi

z rówieśnikami i nauczycielami,

 prowadzi  profilaktykę  ochraniającą  uczniów  przed  przejawami  agresji  oraz

przeciwdziała  narkomanii,  alkoholizmowi,  nikotynizmowi,  cyberprzemocy,

fonoholizmowi i używaniu środków psychoaktywnych,

 propaguje  zdrowy  styl  życia  poprzez  działalność  sportową,  rekreacyjną

i  kulturalną,

 wdraża do samokontroli i samooceny,

 kształtuje postawy patriotyczne i proekologiczne,

 uczy podstawowych zasad demokracji i samorządności,

 wzmacnia  kompetencje  wychowawcze  nauczycieli  i  wychowawców,  rodziców

i opiekunów,

 doskonali  umiejętności  nauczycieli  i  wychowawców  w  zakresie  budowania

podmiotowych  relacji  z  uczniami  i  ich  rodzicami  oraz  warsztatowej  pracy

z grupą uczniów.

Podstawowym  założeniem  systemu  wychowawczego  Naszej  Szkoły  jest  wszechstronny

rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny ucznia jak również skupianie się na osłabianiu
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czynników  wywołujących  zachowania  ryzykowne  i  wzmacnianie  czynników  chroniących

uczniów przed zagrożeniami. Cele i zadania wychowawcze Szkoły realizowane są poprzez:

 stałe,  będące  podstawą  budowania  tradycji  szkoły  imprezy,  uroczystości,  akcje

i wycieczki,

 odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów: konkursy, quizy, turnieje, koła

zainteresowań, stypendia,

 prezentacje prac, happeningi, festyny,

 działalność organizacji szkolnych rozwijających samorządność,

 zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów,

 działania  szkoły  w  przeciwstawianiu  się  zagrożeniom  i  patologii,  agresji,

dyskryminacji i niewłaściwym zachowaniom uczniów,

 działania szkoły mające na celu podnoszenie świadomości uczniów co do wpływu na

własne zdrowie,

 plan działań wychowawcy realizowany na godzinach z wychowawcą klasy,

 kontakty z instytucjami i przedstawicielami społeczności lokalnej,

 współpracę z rodzicami,

 reprezentowanie  szkoły  na  zewnątrz  przez  udział  w  zawodach  sportowych,

konkursach przedmiotowych i prezentacjach,

 zajęcia  profilaktyczno  –  edukacyjne,  zajęcia  wyrównawcze,  wspierające,

korekcyjno - kompensacyjne.
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5. Cele treści i działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym 

Profilaktyka  to  kompleksowa  interwencja  kompensująca  niedostatki  wychowania,

która obejmuje obszary wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, ograniczanie

i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.

Głównym  celem  Programu  jest  podejmowanie  działań  mających  na  celu  wszechstronny

rozwój  ucznia,  minimalizowanie  problemów  wychowawczych,  zmianę  postaw  mających

negatywny wpływ na zdrowie. 

Profilaktyka w środowisku szkolnym powinna spełniać 10 podstawowych zadań:

 dostarczać  wszystkim  odbiorcom  wiarygodnych  informacji  na  temat  warunków

zdrowego życia i występujących zagrożeń,

 kształtować prozdrowotne wzorce konsumpcyjne,

 kształtować  umiejętności  intrapsychiczne  (związane  z  dojrzewaniem

i kontrolowaniem m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych,

samooceny),

 kształtować umiejętności interpersonalne,

 kształtować umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

 rozwijać więzi z grupą społeczną,

 uczyć odpowiedzialności,

 rozwijać środowisko szkolne i rodzinne,

 kształtować  w  środowisku  szkolnym  normy  i  reguły  sprzyjające  zdrowemu  życiu

i rozwojowi oraz eliminowaniu możliwości wystąpienia działań dysfunkcyjnych,

 wcześnie  rozpoznawać  zagrożenia,  diagnozować  dysfunkcje  oraz  budować  sieci

wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka.

W ramach Programu podjęte zostaną: 

 działania wychowawcze,

 działania informacyjne,

 działania edukacyjne,

 działania integracyjne, 

 działania wdrażające określone umiejętności, 

 działania interwencyjne.
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Treści  i  działania  o  charakterze  profilaktycznym podejmowane  przez  Szkołę  mają  przede

wszystkim na celu:

 kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności ukierunkowanie na

rozwój samoświadomości, samooceny i samodyscypliny wśród uczniów,

 przekazywanie odpowiedniego systemu norm i wzorców,

 kształtowanie zachowań asertywnych,

 rozpoznawanie i hierarchizacja wartości,

 promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,

 wzmacnianie mocnych stron ucznia,

 dbałość o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły,

 rozpowszechnianie informacji o potencjalnych zagrożeniach,

 zwiększenie  świadomości  osobistego  i  społecznego  zagrożenia  konsekwencjami

palenia, picia i eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.

Realizacji działań profilaktycznych opiera się na współpracy Szkoły z:

 Komendą Policji, 

 Sądem Rodzinnym i Nieletnich,

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Pielęgniarką szkolną,

i innymi, w zależności od potrzeb.

W  nadchodzącym  roku  szkolnym  najważniejsze  działania  w  pracy  wychowawczej

ukierunkowane będą na:

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

 przygotowanie  uczniów  do  prawidłowego  funkcjonowania  w  grupie  społecznej

(szkole, klasie),

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
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 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

 troska  o  szeroko  pojęte  bezpieczeństwo  podopiecznych,  nauczycieli

i rodziców.

Zagrożeniem dla wychowania w szkole są m. in.:

 pozaszkolne  kontakty  niektórych  uczniów  z  grupami  rówieśniczymi,  w  których

zdarzają się zachowania dysfunkcyjne,

 dostępność i łatwość zdobycia środków uzależniających,

 wczesna inicjacja zachowań ryzykownych,

 czynniki ryzyka tkwiące w szerokim otoczeniu. 

Dlatego też, działania profilaktyczne muszą uwzględniać potrzeby społeczności szkolnej, tym

samym wzmacniać czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi, m. in.:

 radzenie sobie z trudnościami,

 silna więź emocjonalna z rodzicami,

 zainteresowanie nauką szkolną,

 poszanowanie prawa, norm, wartości, światopoglądów i autorytetów społecznych,

 przynależność do pozytywnej grupy.

Profilaktyka podejmowana przez Szkołę okazuje się szansą dla całej szkoły, jako instytucji,

jak i poszczególnych uczestników życia szkolnego, ponieważ zwiększa wśród nauczycieli,

rodziców  oraz  uczniów  świadomość  istniejących  zagrożeń.  Ponadto,  przyczynia  się  do

korekty  niewłaściwych  zachowań  i  procesów  rozwojowych,  a  tym  samym  wspomaga

osiąganie  dojrzałej  odpowiedzialności  za  jakość  własnego  życia  i  funkcjonowanie

społeczności, która ją współtworzy.
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6. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

Dyrektor Szkoły:

 stwarza  warunki  dla  realizacji  procesu  dydaktyczno  -  wychowawczego

w szkole,

 sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju

psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania  prozdrowotne,  dba  o  prawidłowy

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 współpracuje  z  Zespołem  Wychowawców,  pedagogiem,  psychologiem  szkolnym,

Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim,

 inspiruje  nauczycieli  do  poprawy  istniejących  lub  wdrożenia  nowych  rozwiązań

w  procesie  kształcenia,  przy  zastosowaniu  innowacyjnych  działań  programowych,

organizacyjnych  lub  metodycznych,  których  celem  jest  rozwijanie  kompetencji

uczniów,

 stwarza warunki do działania  w szkole lub placówce:  wolontariuszy,  stowarzyszeń

i  innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,  których  celem

statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

Rada Pedagogiczna:

 uchwala  w  porozumieniu  z  Radą  Rodziców  Szkolny  Program  Wychowawczo  -

Profilaktczny,

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy  w  diagnozowaniu  pracy  wychowawczej  szkoły  i  potrzeb

w zakresie działań profilaktycznych,

 reaguje  na  obecność  w szkole  osób  obcych,  które  swoim zachowaniem stwarzają

zagrożenie dla ucznia,
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 opracowuje  i  zatwierdza  dokumenty  i  procedury  postępowania  nauczycieli

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Zespół wychowawców:

 diagnozuje sytuację wychowawczą szkoły,

 określa cele pracy wychowawczej na dany rok szkolny, 

 opracowuje procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży

demoralizacją i przestępczością,

 opracowuje zasady współpracy z sądem, policją,

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

 podejmuje działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

Nauczyciele:

 współpracują  z  wychowawcami  klas  w  zakresie  realizacji  zadań  wychowawczych

i treści profilaktycznych, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

 przestrzegają  obowiązujących  w  szkole  procedur  postępowania  w  sytuacjach

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce

na swoich zajęciach,

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

Wychowawcy klas:

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

 na  podstawie  dokonanego  rozpoznania  oraz  celów  i  zadań  określonych

w  Szkolnym  Programie  Wychowawczo-Profilaktycznym  opracowują  plan  pracy

wychowawczej  dla  klasy  na  dany  rok  szkolny,  uwzględniając  specyfikę

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
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 przygotowują  sprawozdanie  z  realizacji  planu  pracy  wychowawczej  i  wnioski  do

dalszej pracy,

 zapoznają  uczniów  swoich  klas  i  ich  rodziców  z  prawem  wewnątrzszkolnym

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 są  członkami  zespołu  wychowawców  i  wykonują  zadania  zlecone  przez

przewodniczącego zespołu,

 oceniają  zachowanie  uczniów  swojej  klasy,  zgodnie  z  obowiązującymi

w szkole procedurami,

 współpracują  z  innymi  nauczycielami  uczącymi  w  klasie,  rodzicami  uczniów,

pedagogiem  szkolnym  oraz  specjalistami  pracującymi  z  uczniami

o specjalnych potrzebach,

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

 podejmują  działania  profilaktyczne  w  celu  przeciwdziałania  niewłaściwym

zachowaniom podopiecznych,

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz

dzieci i młodzieży,

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

Rodzice:

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i działań profilaktycznych,

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

Samorząd Uczniowski:

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły,

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i działań profilaktycznych,

 współpracuje z Radą Pedagogiczną, 
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 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.                                

Pedagodzy szkolni:

 dokonuje  systematycznej  diagnozy  problemów  wychowawczych  i  zagrożeń

związanych z uzależnieniem,

 wspiera  wychowawców,  nauczycieli  w  realizacji  zadań  wychowawczo-

profilaktycznych  w  szkole  wynikających  z  Programu  Wychowawczo-

Profilaktycznego,

 koordynuje  i  monitoruje  przebieg  realizacji  Programu  Wychowawczo-

Profilaktycznego,

 prowadzi zajęcia oraz realizuje programy z zakresu profilaktyki uzależnień,

 pracuje  indywidualnie  i  grupowo  z  uczniami  i  rodzicami  znajdującymi  się

w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,

 propaguje  wśród  rodziców  oraz  nauczycieli  treści  oraz  literaturę  dotyczące

profilaktyki  uzależnień  z  zakresu  radzenia  sobie  z  własną  i  cudzą  agresją,

rozwiązywania  sytuacji  trudnych  i  konfliktowych,  profilaktyki  uzależnień  oraz

bezpieczeństwa w szkole,

 dba  o  własny warsztat  pracy  poprzez  wprowadzania  aktywizujących  metod  pracy,

udział w szkoleniach, kursach z zakresu wychowania i profilaktyki.

Psycholog szkolny:

 prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  uczniów,  w  tym  diagnozowanie

indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości

psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,  predyspozycji,

zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów oraz  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub

trudności  w  funkcjonowaniu  uczniów,  w  tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
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 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów

wychowawczych  stanowiących  barierę  i  ograniczających  aktywne  i  pełne

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,

 udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich

do rozpoznanych potrzeb,

 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

i młodzieży,

 minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom

zachowania  oraz inicjowanie  różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,

szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

 inicjowanie  i  prowadzenie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych

w sytuacjach kryzysowych,

 pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

 wspieranie nauczycieli,  wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

w:

 rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz

możliwości  psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,

predyspozycji,  zainteresowań i  uzdolnień  uczniów oraz przyczyn niepowodzeń

edukacyjnych  lub  trudności  w  funkcjonowaniu  uczniów,  w  tym  barier

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu

szkoły,

 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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7. Diagnoza sytuacji w Szkole 

Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron funkcjonowania szkoły w dziedzinie wychowania

i  profilaktyki  jest  punktem  wyjścia  do  tworzenia  i  poprawiania  warunków  dla  realizacji

działań profilaktycznych w szkole.

Dlatego za podstawę diagnozy posłużyły:

 Diagnoza poszczególnych oddziałów

 wyniki ankiet wypełnianych przez rodziców, uczniów i nauczycieli

 opinie, obserwacje, wywiady pedagoga szkolnego

 informacje  –  wychowawców,  pedagoga  o  środowisku  rodzinnym  uczniów

- obserwacje środowiska lokalnego.

 rozmowy z rodzicami

 współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym

Na podstawie zebranych informacji uzyskaliśmy mocne i słabe strony szkoły.

Mocne strony szkoły

1. Szkoła jest miejscem bezpiecznym dla dzieci.

2. Szkoła w pełni realizuje zaplanowane działania wychowawcze i profilaktyczne.

3. Wychowawcy, pedagog na bieżąco diagnozują i rozwiązują pojawiające się problemy.

4. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otoczeni są szczególną opieką.

5. Mocną stroną szkoły jest zaangażowanie rodziców w działania na rzecz szkoły, klasy,

integracja środowiska –uczeń – rodzic-nauczyciel

6. Dobra współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi: MGOPS, Sąd Rodzinny, PPP.

Działania  profilaktyczne  kierowane  są  do  uczniów  rodziców,  nauczycieli  i  środowiska

lokalnego. Działaniami obejmowani są wszyscy uczniowie.

Słabe strony szkoły

W dalszym ciągu należy pracować i zwrócić uwagę na:

1. Niedostateczną wiedzę uczniów i rodziców na temat współczesnych zagrożeń, a także

zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży.

2. Nieumiejętność zagospodarowania wolnego czasu dzieciom w domu (dzieci spędzają

zbyt dużo czasu przed telewizorem, telefonem lub komputerem).
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3. Potrzebna  jest  większa  wiedza  na  temat  współczesnych  uzależnień  (uczniowie,

nauczyciele, rodzice – gdyż ten problem może dotyczyć w sposób pośredni lub bezpośredni

każdego dziecka.
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8. Obszary działań 

Program wychowawczo-profilaktyczny - pierwszy etap edukacyjny klasy I – III
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Przedstawione zadania będą realizowane z wykorzystaniem poniższych metod przez 

wychowawców, nauczycieli i specjalistów: 

 zajęcia integracyjne i wychowawcze, 

 lekcje tematyczne, 

 apele, 

 warsztaty, 

 pogadanki, 

 wycieczki,

  udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych, 

 filmy, 

 konkursy, 

 plakaty propagujące,

  zapraszanie gości z różnych instytucji.
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Program wychowawczo-profilaktyczny - drugi etap edukacyjny klasy IV – VIII
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Przedstawione zadania będą realizowane z wykorzystaniem poniższych metod przez 

wychowawców, nauczycieli i specjalistów: 

 lekcje tematyczne, 

 apele, 

 warsztaty, 

 pogadanki, 

 wycieczki,

  udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych, 

 filmy, konkursy, 

 plakaty propagujące,

  zapraszanie gości z różnych instytucji.
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9. Formy realizacji oraz realizatorzy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Formy realizacji Programu:

 zabawy integracyjne,

 gry i zabawy ruchowe,

 zajęcia sportowe,

 scenki, psychodramy, krąg uczuć,

 wycieczki tematyczne,

 wyjazdy do kina, teatru,

 pogadanki, prelekcje,

 prace plastyczne, artystyczne, literackie,

 spotkania z ciekawymi ludźmi,

 spotkania  i  zajęcia  praktyczne  z  pracownikami  służby  zdrowia,  Poradni

Psychologiczno   Pedagogicznej, policjantami,

 zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów,

 projekcje filmów tematycznych,

 spotkania z rodzicami,

 gry i zabawy interakcyjne,

 warsztaty poznawczo – doskonalące,

 zajęcia w kółkach zainteresowań,

 udział w konkursach,

 organizacja imprez szkolnych oraz uroczystości.

Realizatorzy:

 dyrektor szkoły,

 grono pedagogiczne:

 rodzice.
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Realizacja Programu opiera się o współpracę:

 wychowawców klas, którzy realizują zadania w zakresie profilaktyki we współpracy

z rodzicami, a przede wszystkim odpowiadają za integrację zespołu klasowego,

 nauczycieli  poszczególnych  przedmiotów,  którzy  oferują  pomoc  nauczycielom

wychowawcom w działaniach wychowawczych oraz profilaktycznych,

 pedagoga  szkolnego  wspierającego  pracę  nauczycieli,  wychowawców,

a ponadto diagnozującego sytuację  środowiska szkolnego i  pomagającego uczniom

w przezwyciężaniu trudności,

 Rady  Rodziców,  która  opracowuje  Program  Wychowawczo-Profilaktyczny,

a  także  współpracuje  z  Radą  Pedagogiczną  w  zakresie  wychowania

i profilaktyki,

 organu  prowadzącego,  który  współuczestniczy  w  wyposażeniu  szkoły

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji Programu,

 organu  nadzorującego  wspierającego  w opracowaniu  narzędzi  ewaluacji  Programu

Wychowawczo-Profilaktycznego oraz  umożliwia  wymianę doświadczeń  w zakresie

tworzenia, realizacji i ewaluacji Programu.

Spodziewane efekty Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:

 utrwalenie zachowań asertywnych,

 umiejętne komunikowanie się z otoczeniem,

 wzajemna tolerancja wśród uczniów oraz ich otoczenia,

 ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny,

 wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,

 znajomość zachowań w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, 

 dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne, prowadzenie zdrowego stylu życia,

 rozwijanie zainteresowań,

 umiejętność organizowania i spędzania efektywnie czasu wolnego,

 świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV,

 prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia,

 zachowanie higieny osobistej,

 sukcesy uczniów w szkole.
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10. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Ewaluacja związana jest z uzyskaniem informacji dotyczących realizowanego Programu

Wychowawczo-Profilaktycznego  –  czy  osiągnięto  zamierzone  cele,  jakie  są  efekty

zrealizowanych działań, czy sposoby realizacji sprzyjały skuteczności. Ważnym elementem

ewaluacji  jest  poznanie  opinii  wszystkich  osób,  których  Program  dotyczył,  tj.  uczniów,

nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, odnośnie realizacji Programu, a także uzyskania

opinii o wartości wdrażanego Programu oraz sensowności podejmowanych czynności. 

Zaleca  się,  aby  ocenę  skuteczności  Programu  dokonywać  co  roku.

W  uzasadnionych  sytuacjach  możliwe  jest  jednak  dokonanie  wcześniejszych  korekt

i poprawek w okresie poprzedzającym dany rok. 

Informacje  zwrotne  pochodzące  od  uczniów,  rodziców  i  nauczycieli  służą

doskonaleniu  pracy  i  wyciąganiu  wniosków  na  przyszłość.  Najlepszych  efektów  można

spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Ocena efektów realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dokonywana będzie na

bieżąco za pomocą;

 analizy zapisów w dziennikach i innych dokumentach szkolnych, 

 rozmowy z uczniami i ich rodzicami, wychowawcami i nauczycielami

 obserwacji uczniów w sytuacjach zadaniowych, 

 analizy postępów ucznia w przezwyciężaniu trudności edukacyjnych. 

Podstawę do formułowania ocen z realizacji Programu stanowią: 

 analizy i  dane statystyczne, 

 zapisy w dokumentacji, 

 badania ankietowe, opinie i wnioski, 

 zgłoszone innowacje i projekty działań, 

Ewaluacji  programu  wychowawczo-profilaktycznego,  dokona  powołany  przez  dyrektora

szkoły  zespół  ds.  ewaluacji  programu  oceniając  rezultaty  i  efektywność  prowadzonych

działań. Z wnioskami z prowadzonej ewaluacji poinformowana zostanie rada pedagogiczna

na zebraniu kończącym rok szkolny. 
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Program  wychowawczo-profilaktyczny  został  uchwalony  przez  Radę  Rodziców

w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  Szkoły  Podstawowej  Nr  1

w Warce w dniu ………….
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