„Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość,
musisz sobie postawić wielkie wymagania”
Kardynał Stefan Wyszyński

SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
Rok szkolny 2017/2018
Szkoła Podstawowa nr 1
z oddziałami gimnazjalnymi
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łańcucie

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny obejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne, skierowane do całej społeczności
szkolnej.
Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Rodzice kształtują system
wartości dziecka, zasadniczo wpływają na jego osobowość i kulturę społeczną. Rodzice też ponoszą główną odpowiedzialność za proces
wychowawczy dziecka. Szkoła, pełniąc funkcję wspierającą, zwraca szczególną uwagę na wyznaczenie wspólnego systemu akceptowanych
wartości, postaw i norm moralnych.
Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie swojego miejsca
w społeczności i rozbudzenie dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami, które mają
na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych.
Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka – uniwersalnym, selektywnym,
wskazującym.
Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne oraz
bieżące reagowanie w sytuacjach ryzykownych zachowań. Dlatego też w szkole przede wszystkim realizowane są założenia profilaktyki
uniwersalnej, skierowanej do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – do całej społeczności szkolnej.
Podejmowane przez szkołę działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy
dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. Są to także działania, doskonalące postawy
asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych. Profilaktyka
uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji.
Zadaniem szkoły w zakresie wychowania są działania, mające na celu:
1. Uczenie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności w grupach rówieśniczych oraz w stosunkach z dorosłymi.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych.
3. Przestrzeganie praw człowieka, dziecka, ucznia.
4. Zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychofizycznego.
5. Stworzenie przyjaznej atmosfery.
6. Wspieranie uczniów w:
• budowaniu własnego systemu wartości,
• podejmowaniu aktywności poznawczej i twórczej,
• kierowaniu własnym rozwojem.

4.

Głównym założeniem działań profilaktycznych realizowanych w naszej szkole jest szczególna koncentracja na wzmacnianiu
czynników chroniących, poprzez:
Wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów).
Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
Stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych,
muzycznych itp.
Wspieranie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych.

•
•
•
•
•
•
•

Szczegółowe działania wychowawcze, opracowane i wybrane do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 wynikają z:
konsultacji z nauczycielami przedmiotów,
uzyskanych wskazań od wychowawców klas,
problemów wynikających z okresu dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych,
wyników ankiet, przeprowadzonych w klasach drugich, nt. bezpieczeństwa i uzależnień,
wyników informacji uzyskanych od rodziców w kwestionariuszach,
wynikające z priorytetów MEN i KO
propozycji, przedstawionych dodatkowo przez uczniów i ich rodziców.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wybrano następujące działania:
Integrowanie zespołów klasowych.
Obowiązki i prawa ucznia.
Zapobieganie niewłaściwym postawom społecznym.
Wychowanie do wartości i dbanie o tradycje.
Rozwijanie zainteresowań i pasji.
Dbanie o własną przyszłość.
Profilaktyka zdrowotna.
Przeciwdziałanie uzależnieniom.

1.
2.
3.

Przewidywane efekty:
Uczeń:
1. Zna swoje prawa i obowiązki.
2. Integruje się z rówieśnikami, dostrzega potrzeby innych.

3. Potrafi pracować w zespole.
4. Umie dokonać krytycznej analizy oferty mediów i świadomie korzysta z mediów społecznościowych.
5. Chętnie uczestniczy w imprezach i uroczystościach szkolnych, docenia działania innych podczas przygotowania tych imprez i sam
włącza się w ich przygotowanie.
6. Zna zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
7. Wie jakie działania musi podjąć, aby zapracować na wzorową ocenę z zachowania.
8. Zna postać patrona szkoły.
9. Zna przyczyny nałogów, dostrzega zgubne dla zdrowia fizycznego i psychicznego skutki uzależnień i nałogów.
10. Potrafi okazywać szacunek innym osobom – nauczycielom, rodzicom, niepełnosprawnym, kolegom.
11. Rozumie potrzebę troski o swoje zdrowie.
12. Umie gospodarować własnym czasem wolnym.
13. Rozumie potrzebę czynnego wypoczynku.
14. Potrafi dostrzec przyczyny konfliktów i zna sposoby ich rozwiązywania.
15. Wie jak sobie radzić z problemami i kogo prosić o pomoc.
16. Rozumie, jak ważny jest wybór przyszłej szkoły i zawodu.
17. Rozwija własne zainteresowania i pasje.
18. Chętnie pomaga innym.

Działania wychowawczo - profilaktyczne:
Lp.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dział tematyczny
Tradycje klasowe i szkolne (np. andrzejki,
mikołajki, wigilie klasowe, choinka).
Wycieczki edukacyjne, ogniska integrujące zespół,
spotkania klasowe, piknik rodzinny.
Wyjazdy do kina, teatru, lekcje muzealne, itp.
Dyskoteki.
Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej.
Rekolekcje szkolne:
• Wielkopostne
• przygotowujące do bierzmowania.
Warsztaty integracyjne.
Zagadnienia dla wychowawców klas do
opracowania szczegółowej tematyki gddw:
• zasady dobrego porozumiewania się,
• kształtowanie wzajemnych relacji,
• postawy wobec rówieśników,
• umiejętność radzenia sobie w różnych
sytuacjach społecznych (np. konflikt, stres)
• tolerancja wobec niepełnosprawnych
intelektualnie i fizycznie,
• szacunek wobec innych osób (skutki,
korzyści, wynikające z postawy wobec
innych)

Termin realizacji
Wykonawcy
Integrowanie zespołów klasowych.
W roku szkolnym
Wychowawcy
Wg harmonogramu,

Wychowawcy

W roku szkolnym

Wychowawcy

W roku szkolnym
Październik 2017
Wg harmonogramu

Wychowawcy
Wychowawcy klas I, SU
Katecheci oraz
Wychowawcy III, VII, I

wrzesień/październik
2017r
W trakcie całego roku
szkolnego

Wychowawcy II
Pedagog, psycholog
szkolny
Wychowawcy

Klasy
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
II, III i VII
I szkoła podstawowa
III gimnazjum, I,
VII szkoła podstawowa
II gimnazjum
VII oraz I szkoła
podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa

• współpraca i współdziałanie w grupie,
II.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
III.
1.

Zapoznanie z dokumentacją szkoły (Statut,
regulaminy, zasady oceniania).
Przypomnienie koncepcji pracy szkoły.

Obowiązki i prawa ucznia.
Wrzesień 2017 r
Wychowawcy
Wrzesień 2017 r

Wychowawcy

Zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania
Zapoznanie z punktowym systemem oceniania
zachowania.
Przypomnienie punktowego systemu oceniania
zachowania.
Zapoznanie z zasadami przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego.
Prelekcje przedstawiciela KPP
1. „Nastolatek wobec prawa” - omówienie ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich,

Wrzesień 2017
Wrzesień 2017 r

Wychowawcy
Wychowawcy

II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
I szkoła podstawowa
VII szkoła podstawowa

Wrzesień 2017 r

Wychowawcy

II, III gimnazjum

W roku szkolnym

Wychowawcy

III gimnazjum

W roku szkolnym

Dyrektor, pedagog
szkolny

2. „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły”.
Akademia Bezpiecznego Puchatka

Wrzesień 2017
Wg harmonogramu

Koordynator programu
Wychowawcy
Zapobieganie niewłaściwym postawom społecznym.
Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji
W trakcie całego roku
Wychowawcy, pedagog,
psycholog szkolny
• systematyczna kontrola obecności uczniów szkolnego
na lekcjach,
• bieżące informowanie rodziców o
pojedynczych nieobecnościach,
• indywidualne rozmowy z uczniem
sprawiającym trudności,
• stały kontakt rodziców z wychowawcą,
• współpraca z pracownikami Sądu

II gimnazjum, VII szkoła
podstawowa
I szkoła podstawowa
I szkoła podstawowa

II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa

2.
IV.
1.
2.

Rodzinnego – konsekwencje prawne dla
rodziców i uczniów)
Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne dotyczące Wg harmonogramu wg
Psycholog PPP, pedagog
ryzykownych zachowań młodzieży.
ustalonej tematyki
szkolny
Wychowanie do wartości i dbanie o tradycje.
Patron szkoły – zapoznanie uczniów z sylwetką
W roku szkolnym
wychowawcy
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dzień Patrona – Święto Szkoły.
Maj 2018 r
s. Angela, p. B. Hoły
W roku szkolnym

Wychowawcy

Według harmonogramu

6.

Udział w świętach i uroczystościach szkolnych
oraz miejskich
 pasowanie na ucznia,
 jasełka i wigilie klasowe,
 pożegnanie uczniów klas III,
 Święto Odzyskania Niepodległości,
 Uroczystość 3 Maja,
XVIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich
Polakach – biskup Ignacy Tokarczuk
Korowód Świętych

7.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2018 r

8.

Zagadnienia dla wychowawców klas do
opracowania szczegółowej tematyki gddw:
• autorytet – wzór do naśladowania,
• rodzina – wartości i tradycje rodzinne,
• patriotyzm,
• szanuję siebie i innych,
• postawy wobec rówieśników,
• system wartości – być czy mieć,
• tolerancja, asertywność,

W trakcie całego roku
szkolnego

Katecheci: s. Angela,
Ks. M. Blecharczyk
Wychowawcy,
Katecheci
Wychowawcy,
Katecheci
Wychowawcy

4.

5.

29 październik 2017 r

II, III gimnazjum

II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa

II, III gimnazjum
VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa

odpowiedzialność,
• kultura bycia na co dzień (odpowiedni strój
na różne okazje, zachowanie się w różnych
sytuacjach) itp.,
V.
1.

2.

3.
4.

Rozwijanie zainteresowań i pasji.
Umiejętne korzystanie z czasu wolnego:
W roku szkolnym
Samorząd Uczniowski,
II, III gimnazjum
Wychowawcy,
I, VII szkoła podstawowa
• Udział w imprezach organizowanych przez
Samorząd Uczniowski (dzień
samorządności, dyskoteki, andrzejki,
mikołajki, itp.)
Przedsięwzięcia czytelnicze w szkole:
W roku szkolnym
Nauczyciele bibliotekarze,
Wychowawcy klas
I szkoła podstawowa
• spotkanie z Reksiem
• czytanie Tolkiena

VII szkoła podstawowa

• konkurs czytelniczy

Klasy VI i VII szkoła
podstawowa

Uczestnictwo uczniów w przedmiotowych kołach
zainteresowań.
Praca na rzecz innych
• Wolontariat młodzieży w świetlicy
socjoterapeutycznej Caritas

W roku szkolnym

Nauczyciele

II, III gimn., VII szkoła
podstawowa

Wychowawcy

II, III gimnazjum

W roku szkolnym
(koordynator – pedagog)

• Wolontariat młodzieży w DPS Łańcut
Wychowawcy (koordynator
• „Cała szkoła czyta dzieciom” –
gimnazjaliści dla świetlicy szkolnej

III gimnazjum

– psycholog)

Wychowawcy klas,
wychowawcy świetlicy

I szkoła podstawowa,
wybrana grupa uczniów
klas starszych

5.

6.
7.
8.

Udział w szkolnych zawodach sportowych i
zajęciach rekreacyjnych:
• Mistrzostwa szkoły w piłce nożnej
chłopców,
• Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej
zespołów mieszanych,
• Mistrzostwa szkoły w pływaniu,
• Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym
chłopców,
Dzień Sportu i Turniej Sportowy o Puchar
Dyrektora Szkoły
Udział w wycieczkach i imprezach klasowych,
promujących zdrowy styl życia wśród młodzieży.
Zagadnienia dla wychowawców klas do
opracowania szczegółowej tematyki gddw:
• pasje, zainteresowania, hobby,
• zalety czytania książek,
• moja ulubiona książka,
• alternatywne formy spędzania czasu
wolnego,
• racjonalny wypoczynek,
• bezpieczne ferie i wakacje

VI.
1.

Style uczenia – warsztaty edukacyjne.

2.

Odkrywanie własnych możliwości – warsztaty

3.

W trakcie całego roku
szkolnego

Nauczyciele wychowania
fizycznego
Uczniowie klas II, III, VII
II, III, VII
II, III
II, III, VII

II półrocze
W roku szkolnym
W trakcie całego roku
szkolnego

Nauczyciele wychowania
fizycznego
Wychowawcy
Wychowawcy

Dbanie o własną przyszłość.
W roku szkolnym
Psycholog PPP

zawodowe.

X – XII 2017 r
II półrocze

Czynniki warunkujące wybór dalszej drogi

X – XII 2017 r

Pedagog PPP Łańcut
p. Bernadetta Szal,
pedagog szkolny
(koordynator)
Pedagog PPP Łańcut

Społeczność szkolna
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa

II gimnazjum, VII szkoła
podstawowa
II gimnazjum,
VII szkoła podstawowa

III gimnazjum

edukacyjnej i zawodowej – warsztaty zawodowe.

4.
5.
6.

7.

VII.
1.

Uczestnictwo młodzieży w Powiatowych Targach
Edukacyjnych.
Spotkania z przedstawicielami szkół średnich.

Kwiecień/maj 2018 r
Kwiecień/maj 2018 r

Prowadzenie gddw z zakresu preorientacji
W roku szkolnym
zawodowej:
• wykorzystanie materiałów dydaktycznych
programu ZAMEK, KOWEZiU lub innych
z preorientacji zawodowej – materiały
dostępne w bibliotece szkolnej
• korzystanie z filmów edukacyjnych,
• materiały promocyjne szkół średnich
Badania zawodowe pomoc PPP w wyborze szkoły II półrocze
średniej.

p. Bernadetta Szal,
pedagog szkolny
(koordynator)
Dyrektor szkoły,
wychowawcy
Dyrektor szkoły,
wychowawcy
Wychowawcy

Pedagog szkolny,
wychowawcy, rodzice,
PPP

Profilaktyka zdrowotna.
W roku szkolnym
Higienistka szkolna,
ZS Wysoka
W roku szkolnym
Higienistka szkolna,
ZS Wysoka
W roku szkolnym
Higienistka szkolna,

III gimnazjum
III gimnazjum
II, III gimnazjum

III gimnazjum

2.

Piramida zdrowia – dbamy o prawidłowe
odżywianie.
Konsekwencje nieprawidłowego odżywiania.

3.

Higiena wieku dojrzewania.

4.

Jak zdrowo żyć i wypoczywać – higiena dnia
codziennego.
Realizacja programu profilaktycznego „Znajdź
właściwe rozwiązanie”

W roku szkolnym

Higienistka szkolna

I szkoła podstawowa

W roku szkolnym

p. Beata Markowska

Klasa 2d

Realizacja programu edukacyjnego „Trzymaj
formę”

W roku szkolnym

Nauczyciele wychowania
fizycznego

I szkoła podstawowa

5.

6.

III gimnazjum
III gimnazjum
VII szkoła podstawowa

VIII.
1.
Prelekcje przedstawiciela KPP:
• Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z
nowych mediów – zagrożenia w sieci
• Cyberprzemoc w sieci
2.
Edukacja zdrowotna w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom – warsztaty profilaktyczne
3.

„Zdrowy styl życia – używkom mówimy STOP!”
konkurs – prezentacja multimedialna lub praca
plastyczna

Przeciwdziałanie uzależnieniom.
W roku szkolnym
Dyrektor,
Prelegent KPP

I półrocze

Terapeuta, SELF,
psychoprofilaktyk –
zgodnie z ustaleniami UM

II półrocze

pedagog i psycholog szkolny
nauczyciel informatyki,
nauczyciel plastyki

II gimnazjum i VII szkoła
podstawowa

wychowawcy,
pedagog i psycholog,
Wychowawcy

I szkoła podstawowa

„Przy mnie proszę nie pal” – konkurs plastyczny
4.

Zagadnienia dla wychowawców klas do
opracowania szczegółowej tematyki gddw:
• Kreatywne korzystanie z mediów,
• Bezpieczeństwo w sieci,
• Ciemna strona Internetu,
• Zapobieganie uzależnieniom (alkohol,
papierosy, narkotyki, dopalacze)

VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum – w
razie potrzeb
VII szkoła podstawowa
II, III gimnazjum

W trakcie całego roku
szkolnego

II, III gimnazjum
I, VII szkoła podstawowa

