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Taką pobożnością, taką skromnością i takim
poznaniem przedmiotów niech się uczniowie
starają ozdobić swój umysł, aby się mogli
podobać Bogu i ludziom pobożnym, a w
przyszłości Ojczyźnie i sobie samym przynieść
także korzyść1.

Podstawa prawna:
•

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz.
483 ze zm.).

•

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

•

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.
1189).

•

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
ze zm.).

•

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

•

Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

•

Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 783).

•

Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

•

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).
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•

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

•

Statut

Z Regulaminu gimnazjum w Wiedniu, w którym uczył się św. Stanisław Kostka.
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Wstęp
W Katolickiej Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi realizowany jest
program wychowawczo-profilaktyczny, który wynika z ustalonej w szkole koncepcji pracy,
opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, rodziców i samorząd
uczniowski.
Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem
szkoły. Założeniem programu jest współpraca całej społeczności szkolnej. Tworzy on spójną
całość ze szkolnym zestawem programów nauczania, uwzględnia wymagania opisane
w podstawie programowej.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów
kształcenia oraz zadań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne.
Treści i działania w obszarze wychowania skierowane są do uczniów, dotyczą wspierania ich
w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej
i społecznej. Natomiast działania profilaktyczne wzmacniają i uzupełniają zabiegi
wychowawcze.

Treści

i

czynności

profilaktyczne

skierowane

są

do

uczniów,

rodziców nauczycieli.
Program wychowawczo-profilaktyczny został sporządzony na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:
•

wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,

•

wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

•

ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku
szkolnym 2016/2017;

•

wniosków z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów
wychowawczych

•

koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowanej przez dyrektora, uwag,
spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.

ZASADNICZY CEL PROGRAMU:
•

wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie
dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej,

•

zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym,

•

angażowanie w działania uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi szkoły,
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•

krzewienie zasad dekalogu i cnót chrześcijańskich.

Efektywność szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego zależy od:
•

podjęcia inicjatywy przez nauczycieli i rodziców w procesie tworzenia programu;

•

znajomości i aprobaty założeń programu przez całą społeczność szkolną
(współodpowiedzialność za realizację założeń);

•

współpracy, aktywizacji, integracji uczniów, rodziców i pracowników szkoły
w wykonywaniu zadań określonych w programie;

•

poszanowania praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji
organów szkoły (dyrektor, samorząd uczniowski);

•

współdziałania ze środowiskiem zewnętrznym szkoły;

•

podejmowania działań w oparciu o zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez
Kościół katolicki.

„Ponieważ osoba ludzka została stworzona jako rozumna i wolna, nie można wyobrazić
sobie prawdziwego wychowania bez decydującego wkładu samego podmiotu wychowania,
który działa i reaguje dzięki swej inteligencji, wolności, woli i skomplikowanej sferze
emocjonalnej. W konsekwencji proces wychowawczy nie postępuje naprzód, jeżeli uczeń nie
podejmuje współdziałania”2.
Dobrowolnej aktywności ucznia w procesie wychowawczym domaga się także sam
program wychowawczo- profilaktyczny. „Program oparty na koncepcji, która angażuje
dogłębnie osobę, może być realizowany tylko przy świadomym i wolnym udziale tych
wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Nie może być nikomu narzucony. Przedstawia się
on jako możliwość, jako ‘dobra nowina’ i stąd może być odrzucony. Do urzeczywistnienia
go z całą wiernością, szkoła powinna móc liczyć na jedność intencji i przekonania wszystkich
członków wspólnoty szkolnej”3.
Świadome

i

dobrowolne

uczestnictwo

ucznia

w

tak

rozumianym

procesie

wychowawczym jest koniecznym warunkiem jego powodzenia. Nie może być ono w żaden
sposób czymś wymuszonym, ale dobrowolnym wyborem ucznia, dokonanym w pełni
wolności. Domaga się tego godność wychowanka, choć dla wychowawcy jest to trudne
zadanie. Wysiłek zmierzający do pozyskania ucznia dla prowadzonej w szkole pracy

2

KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Religijny wymiar wychowania w szkole
katolickiej. Podstawowe założenia – do przeglądu i refleksji, Kraków 1996, n. 105.
3
Tamże, n. 59.
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wychowawczo-profilaktycznej wymaga od nauczycieli dużej dojrzałości i pochłania wiele
czasu. Pozwoli jednak szkole oddziaływać na uczniów w sposób głęboki i trwały.
Najgłębszą motywację do zaangażowania w realizację działań wychowawczych szkoły,
uczeń czerpie z wiary. To wola Boga i nakaz sumienia każą mu rzetelnie i uczciwie pracować,
słuchać i szanować pracowników szkoły, okazywać lojalność i miłość kolegom, być
wdzięcznym, uprzejmym, dobrym, prawdomównym, szczerym i odpowiedzialnym. Dlatego
pomoc w kształtowaniu prawego sumienia jest niezwykle skutecznym sposobem otwierania
wychowanka

na

aktywne

uczestnictwo

w

realizacji

programu

wychowawczo-

profilaktycznego.
Przychodząc do szkoły, chodząc po salach i korytarzach uczeń nie tyle szuka wiedzy,
co miłości. Jeżeli wychowawcy zaspokoją tę jego fundamentalną potrzebę i konsekwentnie,
pomimo zawodów, będą okazywać uczniowi miłość i szacunek – poprzez słowa, zachętę,
pomoc, radę, przyjacielską uwagę – szybko zdobędą jego zaufanie i uczynią
go sprzymierzeńcem programu wychowawczo-profilaktycznego.
„Uczeń, który osiągnął już wystarczający poziom intelektualny, powinien zostać
zaproszony do wzięcia udziału w określaniu projektu planu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły, oczywiście nie po to, by ustalić cele, ale by wskazać jak najlepsze sposoby działania.
Uczynić odpowiedzialnym i okazać zaufanie, prosić o radę i pomoc dla wspólnego dobra
to czynniki, które pobudzają do wdzięczności i przyczyniają się do przezwyciężenia
obojętności i inercji. Uczeń chętnie będzie włączał się w proces wychowawczy, gdy zauważy,
że projekt ma na celu jedynie jego osobową dojrzałość”4.
Synteza kultury, wiary i życia, ku której ma prowadzić praca dydaktyczna
i wychowawcza Szkoły, urzeczywistnia się w osobie człowieka tylko na mocy stałego
wysiłku nawracania się. Proces nawracania jest zawsze osobistym wysiłkiem człowieka.
Szkoła może jedynie pomagać, pobudzać, zachęcać, wskazać kierunek, otworzyć na nowe
rozwiązania, ale nie jest w stanie podjąć tego trudu za członków swojej społeczności.
MISJA SZKOŁY
Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich
i poczuciu odpowiedzialności za ojczyznę z poszanowaniem polskiego dziedzictwa
kulturowego. Jednocześnie otwieranie się na wartości kultur Europy i świata oraz
kształtowanie

4

umiejętności

nawiązywania

kontaktów

z

rówieśnikami,

także

Tamże, n. 106.
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przedstawicielami innych kultur, stanowią trzon wychowawczy szkoły. Istotnym jest
wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym przy
zapewnieniu pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego
szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie, a także budowanie pozytywnego
obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także
przeciwdziałanie

pojawianiu

się

zachowań

ryzykownych,

kształtowanie

postawy

odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli
i rodziców.
Niniejszy program jest adresowany do młodzieży, która żyje w świecie pełnym
zagrożeń, łatwo ulega wpływom grup rówieśniczych i środowiska. Znajduje się ona w fazie
dojrzewania, okresie buntu przeciwko dorosłym. W poszukiwaniu autorytetów młodzież
wzoruje się na postaciach znanych ze środków masowego przekazu, których postępowanie
często wykracza poza normy etyczne.
W programie zaplanowano szereg działań, które ukażą młodzieży czyhające na nią
zagrożenia. Program obejmuje również działania zmierzające do ukazania najistotniejszych
wartości, którymi są przede wszystkim: wiara, rodzina, miłość, przyjaźń, wiedza, autorytety
oraz zdrowie.
Wychowanie to proces wspomagania dziecka w rozwoju ukierunkowanym
na osiągnięcie pełnej dojrzałości:
• duchowej – uczeń zna i stosuje system wartości chrześcijańskich
• społecznej – uczeń przestrzega normy społeczne
• psychicznej – uczeń jest odpowiedzialny i panuje nad negatywnymi emocjami
• fizycznej – uczeń jest chętny do podejmowania aktywności fizycznej.
Misją szkoły jest wychowanie i kształcenie ucznia w całym bogactwie jego osoby.
Szkoła katolicka stanowi wspólnotę, która sprzyja poznaniu człowieka, odkrywaniu świata
i wartości.
W tej perspektywie szkoła katolicka jest otwarta dla każdego, gdyż opiera się
na zasadach dialogu, miłości bliźniego realizowanych w praktykowaniu dekalogu i cnót
chrześcijańskich. Cel stanowi zatem osiągnięcie integralnego rozwoju ucznia i nauczyciela.
Wśród wartości propagowanych w szkole szczególne miejsce zajmują przykazania
Boże i wierność Ewangelii głoszonej przez Kościół.
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Zadanie wychowania jest realizowane w ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.
Szkoła, realizując swoją nadrzędną funkcję i wspierając w tym zakresie rodziców, dąży
do kształtowania postaw religijnych, moralnych, patriotycznych i obywatelskich oraz
do wdrażania do aktywnego i twórczego działania w życiu Kościoła i społeczeństwa
na poziomie regionu, Ojczyzny, Europy i świata, w celu budowania „cywilizacji miłości”5.

Sylwetka absolwenta
Dążeniem Katolickiej Szkoły Podstawowej w Płocku jest przygotowanie uczniów
do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym, samodzielność w podejmowaniu
decyzji z poczuciem odpowiedzialności za własny rozwój. Absolwent naszej szkoły:
•

kieruje się w codziennym życiu miłością do bliźniego, zasadami etyki i moralności oraz
postępuje zgodnie z dekalogiem;

•

jest samodzielny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi;

•

twórczo rozwiązuje napotkane problemy. Ma określone zainteresowania, którym
poświęca swój czas;

•

mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa;

•

jest odpowiedzialny za własne czyny, gotowy ponosić ich konsekwencje;

•

jest ciekawy świata i aktywny umysłowo- zdobywa wiedzę i umiejętności, korzystając
z różnych źródeł;

•

jest tolerancyjny, w każdym człowieku stara się dostrzec coś dobrego;

•

jest empatyczny, chętny do niesienia pomocy;

•

szanuje innych, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych;

•

respektuje prawo, przestrzega praw i zasad ustalonych przez odpowiednie instytucje
szkolne, państwowe, itp.;

•

jest obowiązkowy i punktualny.

Por. KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, Szkoła katolicka na progu Trzeciego
Tysiąclecia (28 grudnia 1997 r.); ID., Wychowywać razem w szkole katolickiej. Wspólna misja
osób konsekrowanych i świeckich (8 września 2007 r.); ID., Wychowanie do dialogu
interkulturalnego w szkole katolickiej. Współżycie dla cywilizacji miłości (28 października
2013 r.).
5
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I.

Wnioski z diagnozy oczekiwań rodziców w sferach: fizycznej, intelektualnej,
emocjonalnej, społecznej i duchowej:

1.

Kluczowe cele wychowawcze stawiane przez rodziców w procesie wychowawczym
Szkoła powinna wychowywać w oparciu o wartości chrześcijańskie (prawdę, wiarę,
miłość,

zdrowie,

poczucie

bezpieczeństwa,

sprawiedliwość).

Wartości

te są fundamentami aksjologii wartości szkoły skutecznej wychowawczo i wdrażającej
profilaktykę działań niepożądanych.
2.

Oczekiwania dotyczące przyszłości dziecka
Szkoła powinna przygotowywać do dalszej edukacji poprzez zapewnienie wysokiego
poziomu nauczania, wspierać rodziców / opiekunów w kształtowaniu sfery intelektualnej
i moralnej ucznia.

3. Oczekiwania w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania
dziecka w rozwoju
Rodzice wyrażają potrzebę większego wsparcia rozwoju dziecka przez szkolnych
specjalistów. Rodzice wskazują na obecność w szkole zjawisk i zdarzeń niepożądanych,
np. agresja słowna, fizyczna, zjawisko palenia papierosów, wobec czego wsparcie
specjalistów w ww. zakresie jest nieodzowne.
Ocena potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów sferze fizycznej, emocjonalnej,
intelektualnej, społecznej i duchowej
Dotychczasowe wyniki egzaminów i sukcesy w konkursach przedmiotowych
i tematycznych wskazują na odpowiednią ocenę i diagnozę możliwości uczniów. Należy
zatem kontynuować dotychczasowe praktyki, tj. sprawdziany diagnostyczne, koła
zainteresowań, koła wyrównawcze, indywidualizację pracy, aktywizowanie uczniów
w obszarach wykraczających poza ramy zajęć szkolnych.
Analiza uwarunkowań lokalnej społeczności - zasobów społecznych, w których wzrastają
uczniowie
Uczniowie naszej szkoły wywodzą się z różnych środowisk, w większości jednak są to
środowiska wiejskie i zróżnicowane. To skłania do podejmowania inicjatyw
ukierunkowanych kulturowo, np. wyjścia do muzeum, kina, teatru, udział w akcjach
charytatywnych.
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Bilans zasobów szkoły
•

potencjał wspomagający działania wychowawcze i profilaktyczne, którym szkoła
dysponuje:
Szkoła dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną zaangażowaną w działania
wykraczające poza ramy nauczanych przedmiotów (akademie, wycieczki, akcje
charytatywne). Działania nauczycieli wychowawców wspomagają: Ojciec Duchowny,
Pedagog, Psycholog. Sale dydaktyczne wyposażone są w pomoce multimedialne.
Szkolny campus dysponuje również salą gimnastyczna, radiową, siłownią, strefą WiFi.

•

czynniki dotyczące szkoły, które ograniczają jej skuteczność wychowawczą
i profilaktyczną
Brak placu zabaw. Szkoła nie dysponuje wszystkimi specjalistami w zakresie
wspomagania dziecka (logopeda).

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY
1. Analiza wychowawczych i profilaktycznych sukcesów szkoły
•

pozytywne zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniach uczniów;
Atmosfera szkoły sprzyja zacieśnianiu relacji rówieśniczych nie tylko w obrębie
oddziałów klasowych. Szkoła jest wspólnotą.

•

angażowanie się uczniów w działania prospołeczne i alternatywne dla zjawisk
patologicznych ;
Szkoła uwrażliwia na potrzeby innych ludzi (systematyczny udział w akcjach
charytatywnych). Rozbudza ciekawość świata i innych kultur (udział w programach
współpracy państwa UE – e-twinning).

•

pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szkolnym uczniów;
Szkoła rozwija sferę intelektualną, czego odzwierciedleniem są wysokie wyniki
egzaminów zewnętrznych.

•

Czynniki chroniące: katolicki profil szkół, wewnętrzne regulaminy zgodne z systemem
wartości chrześcijańskich gwarantują bezpieczeństwo i ochronę personalną uczniów.

2.

Porażki szkoły w sferze wychowania i profilaktyki
• przypadki naruszenia dyscypliny szkolnej, wskaźniki zachowań dysfunkcjonalnych
w środowisku szkolnym i poza nim, czynniki zagrażające;
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W

szkole

występuje

zjawisko

palenia

papierosów,

pojawiły

się

przypadki

rozpowszechniania i używania dopalaczy. Grupy uczniów dotyczy problem wagarów.
Można zaobserwować uzależnienie od telefonów komórkowych i brak poszanowania
pracy personelu sprzątającego. Jako formę spędzania wolnego czasu uczniowie
najczęściej wybierają komputer lub inne urządzenia elektroniczne.
3.

Analiza skutecznych i nieskutecznych metod wychowawczych oraz działań
wychowawczych

• metody oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, skuteczne i nieskuteczne
inicjatywy w sferze wychowania i profilaktyki;
Szerokie formy działań

uczniów w sferze aktywności szkolnej wspierają poczucie

własnej wartości, dają możliwość współpracy, zaistnienia, zdobycia nowych umiejętności.
Niewystarczające jest wsparcie nauczycieli niebędących wychowawcami w działaniach
wychowawczych. Niewystarczająca jest również konsekwencja w egzekwowaniu
usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień na lekcje (znikomy wpływ na ocenę
zachowania uczniów).
4.

Identyfikacja potrzeb rozwojowych nauczycieli w zakresie wychowania i
profilaktyki
Istnieje komisja do spraw wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli identyfikująca
oczekiwania i kierunki rozwoju. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tematykę
dopalaczy, narkotyków twardych i miękkich wynika potrzeba przeprowadzenia szkoleń
tematycznych. Oferta szkoleń jest na bieżąco aktualizowana z uwzględnieniem potrzeb
bazujących na dbałości o rozwój kulturowy i duchowy.

5. Źródła zewnętrznego wsparcia w wychowaniu i profilaktyce.
W wychowaniu szkołę wspierają:

 poradnie psychologiczno-pedagogiczne poprzez wskazówki do pracy z uczniem
mającym problemy, trudności;

 biblioteki publiczne organizujące konkursy, spotkania autorskie;
 instytucje pożytku publicznego
 uczelnie wyższe (sympozja, wykłady otwarte)
 Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku
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STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA SZKOŁY
Identyfikacja sfer rozwoju ucznia
Sfera rozwoju duchowego
W wyniku działań podjętych przez szkołę uczeń:
 stara się kierować wartościami chrześcijańskimi,
 dokonuje właściwych wyborów;
 bierze odpowiedzialność za swoje wybory, własną naukę i rozwój;


wykazuje potrzebę doskonalenia się;

 rozeznaje życiowe powołanie.
Sfera rozwoju intelektualnego
W wyniku działań podjętych przez szkołę uczeń:
 samodzielnie i krytycznie myśli;
 aktywnie zdobywa wiedzę korzystając z różnych źródeł;
 rozwija zainteresowania, chętnie uczestniczy w zaproponowanych zajęciach
pozalekcyjnych;
 zdobywa podstawowe sprawności i umiejętności w zakresie języków obcych;
 dostrzega sens edukacji;
 jest dobrze przygotowany do dalszej nauki;
 sprawnie wyraża się w mowie i piśmie;
 efektywnie posługuje się technologią informacyjną;
 w przypadku napotkanych trudności korzysta z indywidualnych konsultacji
przedmiotowych, prowadzonych przez nauczycieli;
 wymagający wsparcia, uzyskuje specjalistyczną pomoc.
Sfera rozwoju społeczno-emocjonalnego
W wyniku działań podjętych przez szkołę uczeń:
 posiada pozytywny obraz własnej osoby;
 potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony;
 rozumie i respektuje normy społeczne;
 potrafi działać w grupie;
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 jest odpowiedzialny i obowiązkowy;
 służy pomocą, również poprzez pracę w wolontariacie;
 jest prawdomówny;
 szanuje siebie i innych;
 nie ulega łatwo negatywnym wpływom innych;
 dąży do rozwiązywania konfliktów i sporów;
 wykorzystuje skuteczne sposoby minimalizowania stresu;
 racjonalnie korzysta ze zdobyczy technologii;
 potrafi dojrzale wyrażać swoje uczucia i emocje;
 jest wrażliwy na otaczającą przyrodę;
 jest wrażliwy na piękno.
Sfera rozwoju fizycznego
W wyniku działań podjętych przez szkołę uczeń:
 rozumie potrzebę zdrowego trybu życia;
 dba o higienę;
 nie ulega nałogom, nie stosuje używek;
 zna podstawy profilaktyki zdrowotnej;
 dba o rozwój własnej kondycji fizycznej, chętnie uprawia różne dyscypliny sportu;
 zna rozmaite formy spędzania czasu wolnego;
 właściwie planuje swój czas pracy i wypoczynek;
Sfera rozwoju kulturalnego
W wyniku działań podjętych przez szkołę uczeń:
 posiada wysoką kulturę osobistą;
 zna alternatywne formy spędzania czasu wolnego, umie korzystać z ofert
kulturalnych;
 nie używa słów obraźliwych i wulgarnych;
 jest przygotowany do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu;
 posiada wysoką wrażliwość estetyczną rozbudzoną poprzez kontakt z dziełami
literackimi, plastycznymi, muzycznymi.
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Sfera rozwoju patriotycznego
W wyniku działań podjętych przez szkołę uczeń:
 ma poczucie więzi z własnym narodem;
 szanuje tradycję i historię;
 dba o dobro wspólne;
 jest świadomy swojej tożsamości narodowej;
 zna i szanuje symbole narodowe;
 zna historię i kulturę swojego miasta, regionu, Ojczyzny;
 chętnie reprezentuje szkołę, z dumą pełniąc funkcję członka pocztu sztandarowego;
 odnosi się z szacunkiem do innych narodowości i kultur;
 bierze udział w akademiach patriotycznych, rozumie ich doniosłość.

III. CELE OGÓLNE
Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji
zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym
na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
i umiejętności, które pozwolą na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie
zachowań prozdrowotnych,
2) psychicznej – ukierunkowanej na:
•

zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,

•

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia
i witalności,

•

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału,

•

kształtowanie środowiska sprzyjającego dbałości o zdrowie i dobrą kondycję
psychiczną,

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu
społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm
społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności
wypełniania ról społecznych,
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4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w poszanowaniu zdrowia i poczuciu sensu istnienia.
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
•

współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy,
umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

•

kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność
za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

•

współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu
wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu
życia oraz zachowań proekologicznych,

•

wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością
lokalną,

•

kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych
relacji

rówieśniczych

oraz

relacji

uczniów

i

nauczycieli,

wychowanków

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,
•

doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania
podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami,

•

wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz
rodziców lub opiekunów,

•

kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych poprzez udział w wolontariacie
i innych działaniach prospołecznych,

•

przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,

•

wspieranie relacji rówieśniczych w tym pomocy koleżeńskiej.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
•

poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat
prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także
suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego
typu przypadkach,
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•

rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

•

kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli,
radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

•

kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

•

prowadzenie

wewnątrzszkolnego

doskonalenia

kompetencji

nauczycieli

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
•

doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,
nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia
psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych
informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców,
na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także
nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
•

informowanie uczniów oraz rodziców o zagrożeniach w celu ograniczenia zachowań
ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych,

•

wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym
stylu życia ,

•

wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w grupie podwyższonego ryzyka,

•

wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które
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nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,
•

realizowanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

•

pomoc w osiągnięciu poczucia sukcesu, satysfakcji poprzez działalność pozytywną,
np. artystyczną, społeczną, sportową,

•

doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji

profilaktycznej

w

przypadku

podejmowania

przez

uczniów

i wychowanków zachowań ryzykownych,
•

włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej
są ukierunkowane na:
•

wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

•

przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej
(szkole, klasie),

•

rozbudzanie poczucia własnej wartości,

•

budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

•

przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

•

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

•

troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

•

eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

•

wzmożenie czujności na niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera,
Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

•

poszerzenie oferty edukacyjnej dla nauczycieli i wychowawców dotyczącej
rozpoznawania sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystania ze środków
psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, alkoholu i narkotyków),

•

uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych
1.

Dyrektor szkoły

W realizacji celów służących wychowaniu w Szkole szczególną rolę powierza się Księdzu
Dyrektorowi, Wicedyrektorowi i Ojcu Duchownemu.
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Zadania:
•

stwarza warunki dla realizacji procesu 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,

•

stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i
innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły,

•

nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zgodność
działania szkoły ze statutem,

•

współpracuje ze wszystkimi członkami społeczności szkolnej oraz instytucjami
wspomagającymi działania z zakresu profilaktyki i wychowania,

•

zapewnia warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

•

dba o właściwą jakość działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

•

motywuje i zachęca nauczycieli do poszukiwania i realizowania innowacyjnych
rozwiązań.

2. Rada pedagogiczna:
•

uczestniczy w opracowaniu, realizacji i ewaluacji Szkolnego Programu WychowawczoProfilaktycznego,

•

uczestniczy w opracowaniu dokumentów i procedur postępowania nauczycieli
w przypadku niewłaściwych zachowań uczniów.

•

uczestniczy w przygotowaniu projektu statutu szkoły (bądź jego nowelizacji),

•

podejmuje uchwały klasyfikacyjne i promujące uczniów do klas programowo wyższych.

3.

Nauczyciele:

•

Wszyscy nauczyciele, realizujący zadania w zakresie pracy edukacyjnej, wspomagają
nauczycieli-wychowawców w ich szczególnej roli, jaką jest troska o rozwój osobowy
ucznia we wszystkich sferach jego osobowości. W jedności przekonań i poglądów
chrześcijańskich przygotowują wychowanków do życia w Kościele i społeczeństwie.

•

Nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy programu
wychowawczego.
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•

Wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów stwarzają możliwości funkcjonowania
samorządu uczniowskiego oraz kół zainteresowań, mających prawo do działania
na terenie szkoły.

•

W zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym nauczyciele i wychowawcy
rozpoznają potrzeby Kościoła lokalnego (parafii i diecezji) i społeczności lokalnej.
Inicjują działania o charakterze środowiskowym.

•

Obowiązkiem nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło.

•

Fundamentem

pracy

wychowawczej

każdego

nauczyciela

troska

o

świętość

wychowanka. Wychowawcy powinno przede wszystkim zależeć na uczniu, na jego
autentycznym dobru, na jego zbawieniu.
•

Nauczyciel stara się uszanować niepowtarzalność i oryginalność swoich wychowanków,
zatem preferuje wolność uczniów, mając wzgląd na osobistą drogę każdego z nich,
szanując ich niepowtarzalność.

•

Nauczyciel-wychowawca powinien zabiegać o indywidualny kontakt z wychowankami.

Ponadto nauczyciele:
•

współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
uczestniczą w realizacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego,

•

reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie dla ucznia,

•

reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

•

przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach

•

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

•

udzielają uczniom 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.
4. Wychowawcy klas:

•

rozpoznają warunki życia i nauki każdego wychowanka, diagnozują indywidualne
potrzeby uczniów,
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•

utrzymują systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań
wychowawczych;

•

współpracują z rodzicami, angażując ich do pomocy w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych;

•

inicjują pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

•

wspierają uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz
organizują niezbędną pomoc w tym zakresie;

•

pedagogizują rodziców;

•

opracowują, na podstawie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, plan
pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, w tym harmonogram i tematykę
godzin do dyspozycji wychowawcy, a także dokumentują rozwój społeczno-emocjonalny
swoich wychowanków, nawiązując do postaci patrona - św. Stanisława Kostki;

•

przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

•

zapoznają uczniów swojej klasy i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

•

są członkami zespołu wychowawców i biorą aktywny udział w pracach zespołu,

•

oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami,

•

podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom
wychowanków,

•

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

•

podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

Zespół wychowawców:
•

opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi
na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności,
karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

•

analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

•

ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

•

przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności

wychowawczej

i profilaktycznej szkoły,
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5.

Pedagog szkolny/psycholog:

•

prowadzi

szerokokontekstowe

działania

diagnostyczne

uczniów,

np. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w tym
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych itp.;
•

diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole,

•

wspiera nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu rozwojowych i edukacyjnych
potrzeb oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

•

współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej
lub stałej opieki,

•

współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły,
w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

6.

Rodzice:

•

rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci i mają pierwszorzędne
i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania6.

•

niezastąpiona pozostaje rola rodziców w tworzeniu ewangelicznego środowiska
wychowawczego w szkole. „Wybrawszy szkołę katolicką dla swoich dzieci, nie są oni
zwolnieni z obowiązku wychowania ich po chrześcijańsku. Zobowiązani są oni
współpracować czynnie z tym wychowywaniem; i ta współpraca wymaga z jednej strony
podtrzymywania i popierania wysiłku wychowawczego podejmowanego przez szkołę
katolicką, a z drugiej – czuwania nad tym, by ta szkoła była wierna zasadom wychowania
chrześcijańskiego”7.

•

uczestniczą w życiu szkoły, np. ofiarują pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez
szkolnych, biorą udział w wyjazdach szkolnych.

•

uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

•

uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

•

zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

•

korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i w zakresie profilaktyki,

„Wychowanie z natury swojej jest dziełem społecznym, a nie jednostki. Już zaś istnieją trzy społeczności
różne, a przecie przez Boga harmonijnie ze sobą złączone, na których łonie rodzi się człowiek: dwie
społeczności w porządku naturalnym – jakimi są rodzina i państwo; trzecie, w porządku nadprzyrodzonym –
Kościół” (PIUS XI, Encyklika Divini illius magistri, Watykan, 31 grudnia 1929 r.).
6

7

Tamże, n. 73.
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•

wnioskują do dyrekcji szkoły w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania
indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych,

•

współpracują z dyrekcją, wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

•

dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.
7. Samorząd uczniowski

•

reprezentuje całą społeczność uczniowską Szkoły,

•

dba o dobre imię i cześć Szkoły,

•

jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności
oświatowej,

sportowej

oraz

rozrywkowej

zgodnie

z

własnymi

potrzebami

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
•

budzi poczucie wspólnoty,

•

uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

•

współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

•

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.
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V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
Uroczystość szkolna

Termin

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04. IX 2017

Pielgrzymka do Rostkowa

16. IX. 2017

Uroczysta inauguracja roku szkolnego

28. IX. 2017

Ślubowanie klas pierwszych
Europejski Dzień Języków

05. X.2017

Dzień Edukacji Narodowej – akademia

13. X. 2017

Warsztaty efektywnego uczenia się

28. X.2017

Narodowe Święto Niepodległości

11. XI.2017

Ogólnodiecezjalny

Przegląd

Piosenki

Religijnej 20. XI. 2017

CECYLIADA 2017
Andrzejki szkolne

30. XI. 2017

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

03. XII. 2017

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

13. XII.2017

Adwentowy Dzień Skupienia

20.XII. 2017

Szkolne spotkanie opłatkowe

21. XII.2017

Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych

08. II. 2018

Festiwal Nauki, prezentacja projektów gimnazjalnych

21. III. 2018

Pierwszy dzień wiosny

21. III. 2018

Twórcze Czwartki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

22. III. 2018

Dzień Otwartych Drzwi

14. IV. 2018

Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

V. 2018

Dzień Patronów Szkoły

13. VI. 2018

Festyn Szkolny

VI. 2018

Zakończenie roku szkolnego.

21. VI. 2018
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VI. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie

(konsultacje z nauczycielami).
4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.
OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:
1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach.
2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
4. Umożliwienie uczestniczenia w zajęciach i programach profilaktycznych.
5. Wzmacnianie więzi międzyludzkich (koleżeńskich) w bezpośredniej komunikacji.
Zwrócenie uwagi na nałogowe korzystanie z urządzeń elektronicznych i portali
społecznościowych.
6. Rozwijanie samorządności uczniowskiej.
OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO
1.

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

2.

Uczestnictwo w biegach okolicznościowych lub charytatywnych

3.

Uwzględnienie w planach wychowawczych oddziałów klasowych kilku godzin
lekcyjnych o tematyce prozdrowotnej.

4.

Uświadamianie uczniom szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy, palenia
papierosów itp.

5.

Promowanie potrzeby dbałości o higienę osobistą.

6.

Rozwijanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO
1.

Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

2.

Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.
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3.

Uczniowie potrafią wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji
i pokonywania potencjalnych trudności.

4.

Budowanie więzi ze szkołą.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO
1.

Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

2.

Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym
uczniowie w swoim zachowaniu kierują się normami wynikającymi z przyjętych
w szkole wartości.

3.

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb duchowych uczniów.

4.

Promowanie wartości chrześcijańskich.

5.

Kształtowanie postaw i wartości w oparciu o uniwersalne prawdy.
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VII. Harmonogram działań
BEZPIECZEŃSTWO - PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
Szczegółowe cele rozwojowe

Zadania wychowawcze i profilaktyczne do realizacji

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie Zapoznanie z regulaminem pracowni, z obowiązującymi zadaniami przeprowadzania
zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz doświadczeń, z zasadami zachowania w szkole i w drodze do szkoły.
w drodze do szkoły
Spotkania uczniów ze Strażą Miejską oraz Policją dotyczące bezpiecznego poruszania
się po drogach. Konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi –
uwrażliwianie uczniów.

▪ Wrzesień /
Wychowawcy, Nauczyciele
▪ Wrzesień /
Pani Dorota Ziółkowska

Podkreślanie konieczności bezpiecznego zachowania podczas dni wolnych od nauki.

▪ Okres świąt, ferii zimowych i wakacji
/ Wychowawcy i Nauczyciele

Kontrola osób wchodzących na teren szkoły. Dyżury nauczycieli w czasie przerw
międzylekcyjnych, przed i po lekcjach. Kontrola zachowań uczniów w szatni i
toaletach.

▪ Cały rok /
Nauczyciele

Ćwiczenia ewakuacyjne – próbny alarm przeciwpożarowy.

▪ Grudzień/
Dyrektor, Pan Sławomir Pajewski

Przypomnienie numerów alarmowych – tabliczki informacyjne.

▪ Wrzesień/
Pan Sławomir Pajewski

Apele szkolne dotyczące spraw porządkowych.

▪ Cały rok/
Dyrektor, Nauczyciele,
Wychowawcy, Pedagog

Monitorowanie frekwencji uczniów.
Rozpoznanie powszechności
zachowań uczniów dotyczących
zażywania narkotyków, dopalaczy,

Termin realizacji /
Osoby odpowiedzialne

Opracowanie i przeprowadzenie badań wśród uczniów i rodziców – kwestionariusz
ankiety.

▪ j.w.
▪ Wrzesień/
Zespół Profilaktyczno –
Wychowawczy
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spożywania alkoholu i palenia tytoniu

Obserwacja zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych, wycieczek, itp.

▪ Cały rok/
Dyrektor, Nauczyciele,
Wychowawcy, Pedagog

Uświadomienie uczniom
niebezpieczeństwa zażywania
narkotyków, dopalaczy, zagrożeń
wynikających ze spożywania alkoholu
i palenia tytoniu

Wskazanie skutków (także prawnych) dotyczących posiadania czy namawiania do
zażycia narkotyków

▪ Listopad / Wychowawcy

Przeprowadzenie cyklu zajęć z uczniami w klasach – pogadanki, filmy, prezentacje
multimedialne.
Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.

▪ Listopad /Pani Dorota Ziółkowska

Nawiązanie współpracy z poradniami uzależnień, możliwość otwartej konsultacji z
psychologiem, terapeutą (Metanoia).

▪ Listopad / Dyrektor

Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjnych ( w tym adresy stron
internetowych, numery telefonów do instytucji pomocowych): tablica ogłoszeń.

▪ Luty / Samorząd Uczniowski, Pan
Sławomir Krzeski

Warsztaty dla uczniów.
Rozpoznanie powszechności
zachowań dotyczących nadmiernego i
niewłaściwego korzystania z Internetu
i mediów społecznościowych przez
uczniów.

▪ Listopad / Pani Dorota Ziółkowska

Opracowanie i przeprowadzenie badań wśród uczniów i rodziców – kwestionariusz
ankiety.
Wdrożenie problematyki społecznej HEJT? Hejtu nie promuję, hejt banuję
bo reaguję.
Propozycje działań alternatywnych: koła zainteresowań, koła sportowe

▪ Październik i Listopad /
Pani Dorota Ziółkowska
▪ Wrzesień / Wychowawcy,
Zespół Profilaktyczno –
Wychowawczy
▪ Listopad, grudzień / Wychowawcy,
Pani Marta Marszałek-Pajewska
▪ Październik (programy), cały rok
(realizacja) / Nauczyciele prowadzący
koła

Uświadomienie uczniom i rodzicom
korzyści i zagrożeń związanych z
Internetem. Przedstawienie sposobów
unikania/radzenia sobie w sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu w sieci.

Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjnych na temat korzyści i
zagrożeń związanych z Internetem, korzystania z urządzeń mobilnych i gier
komputerowych. Popularyzacja stron wśród rodziców i dzieci:

Odpowiedzialne korzystanie ze
środków masowego przekazu i

Kształcenie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych, identyfikacji
zagrożeń ze strony mediów, prezentacja wartościowych aspektów możliwości

▪ Styczeń /
Pani Marta Marszałek-Pajewska

✓ Materiały na tablicy ogłoszeń
✓ Informacje wysłane do rodziców przez dziennik elektroniczny
▪ Wychowawcy, nauczyciele
przedmiotów,
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mediów społecznościowych

korzystania ze środków masowego przekazu – pogadanki, filmy, prezentacje
multimedialne i inne – godziny wychowawcze, lekcje (zgodnie z programem
przedmiotów).
Promowanie zasady ograniczonego zaufania do informacji znajdujących się
w środowisku medialnym oraz kształtowanie umiejętności formułowania i
wypowiadania niezależnych opinii – pogadanki, treści zgodne z programem
przedmiotów – tablica ogłoszeń.
Przestrzeganie ustaleń dotyczących korzystania z mediów na terenie szkoły

Pan Andrzej Pankowski
(przygotowanie materiałów)

▪ Samorząd Uczniowski, wychowawcy,
nauczyciele
▪ Marzec / Pani Aleksandra Bartosiak

Konkurs na plakat pod hasłem „Wyloguj się do życia”

Zapobieganie zachowaniom
agresywnym

Diagnozowanie powszechności, skali i rodzajów agresji w środowisku szkolnym

▪ Marzec /Pani Renata Cichocka, Pani
Sławomira Roksanna Bętlewska
▪ Wychowawcy, Pedagodzy

Dostarczanie wiedzy na temat źródeł agresji, jej rodzajów i konsekwencji zachowań
agresywnych. Różnicowanie pojęć: agresja, przemoc, mobbing



pogadanki w trakcie godzin wychowawczych,
prezentowanie treści na gazetce szkolnej.

▪ Wychowawcy
▪ Kwiecień / Samorząd Uczniowski,
Pani Anna Żebrowska

Rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów przejawiających zachowania agresywne.

▪ Pedagog, Dyrektor

Prowadzenie warsztatów na temat agresji i przemocy.

▪ Luty / Pedagodzy – Pani Renata
Biernat, Pani Dorota Ziółkowska

▪ Wychowawcy
Budowanie klimatu zapewniającego uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i
psychicznego - uwrażliwianie na krzywdę drugiego człowieka – pogadanki, rozmowy ▪ Cały rok / wszyscy pracownicy szkoły,
rodzice, uczniowie
podczas godzin wychowawczych.
Eliminowanie i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i przemocy –
▪ Styczeń - Marzec / Pan Leszek
monitorowanie zachowań uczniów  w klasie, w szkole, na korytarzu, boisku itd.
Kowalski
Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych
Doskonalenie kompetencji nauczycieli Udział w konferencji tematycznej Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga! ▪ Listopad / Pani Agata Piekarska, Pan
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i wychowawców

organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i rozpoczęcie realizacji
programu profilaktycznego o tym samym tytule.

Leszek Kowalski

ZDROWIE
Szczegółowe cele rozwojowe

Zadania wychowawcze i profilaktyczne do realizacji

Termin realizacji /
Osoby odpowiedzialne

Kształtowanie postaw prozdrowotnych Realizowanie treści prozdrowotnych w programach przedmiotów oraz podczas lekcji
▪ Cały rok /
wychowawczych.
Wychowawcy, Nauczyciele
▪ Cały rok / Nauczyciele
Stosowanie przerw śródlekcyjnych (kl. I)
Zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów.

▪ Marzec (podczas Festiwalu Nauki) /
Pan Sławomir Pajewski, Ratownik
Medyczny
▪ Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektor

Rozpoznawanie objawów choroby, zapobieganie chorobom i urazom – ryzyko
▪ Wychowawcy, Pielęgniarka szkolna,
zakażenia wirusami HIV, HPV, HCV – pogadanki na godzinach wychowawczych.
Choroby zakaźne – spotkanie z przedstawicielem Sanepidu.

Kształtowanie zdrowego stylu życia i
właściwych nawyków żywieniowych.

▪ Kwiecień / Pani Barbara Holisz, ·Pani
Katarzyna Sidorowicz , Pielęgniarka
Szkolna

Diagnozowanie powszechności występowania i wiedzy uczniów na temat zaburzeń ▪ Luty / Pani Dorota Ziółkowska
odżywiania: bulimii, anoreksji, otyłości – kwestionariusz ankiety.
Przekazanie informacji na temat zdrowego i regularnego żywienia. Kształcenie
nawyku sprawdzania oznakowań etykiet z żywnością – pogadanki dla uczniów, treści
▪ Maj / Pielęgniarka, Wychowawcy,
na lekcjach, filmy edukacyjne.
Pani Małgorzata Zielińska
Akcje szkolne: Jemy owoce i warzywa
▪ Maj / Pani Emilia Skonieczna
 informacje na tablicy ogłoszeń
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wystawa prac plastycznych uczniów klasy I
warsztaty, Dzień Rzodkiewki

▪ Maj / Pani Justyna Bończuł-Jabłońska

Opracowanie i upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji na temat zasad
regularnego i zdrowego żywienia

Promowanie potrzeby dbałości
o higienę osobistą

 materiały na tabliyc ogłoszeń
 ulotki informacyjne w wersji elektronicznej
Przeprowadzenie cyklu zajęć na temat dbałości o higienę osobistą i troski o skórę,
włosy i paznokcie / pogadanki, rozmowy, pokazy, ćwiczenia, filmy i inne.

▪ Maj / Samorząd Uczniowski , Pani
Małgorzata Zielińska
Kwiecień / Pielęgniarka szkolna,
Wychowawcy, Nauczyciel
wychowania do życia w rodzinie

Kontrole higieny uczniów. Przeprowadzenie fluoryzacji i zachęcanie do dbania ▪ Pielęgniarka szkolna
o higienę jamy ustnej.
▪ Luty /
Akcja profilaktyczna Zagrożenie grypą. Myj ręce – informacja na tablicy ogłoszeń
Pani Katarzyna Szelągowska
Promowanie wśród uczniów różnych
form aktywności ruchowej. Dbałość o
rozwój fizyczny.

Przeprowadzenie zajęć z uczniami w klasach na temat znaczenia czynnego
wypoczynku, zachowania sprawności fizycznej, właściwego rozplanowania nauki i ▪ Wychowawcy, Nauczyciele, zwłaszcza
wypoczynku. Wyrabianie nawyku zachowania prawidłowej postawy ciała podczas
nauczyciele wychowania fizycznego
lekcji i przerw
▪ Marzec / Pani Izabela Rachowicz, Pani
Aleksandra Bartosiak
 pogadanki, projekty, elementy warsztatów,
 ćwiczenia,
▪ Kwiecień / Pan Leszek Kowalski, Pan
 dyktanda biegowe.
Sławomir Pajewski
Opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych – tablica ogłoszeń.
Organizowanie zajęć i zabaw ruchowych celem promowania kultury fizycznej
człowieka – warunku zdrowia i dobrego samopoczucia

Rozwijanie zainteresowań
turystyczno-krajoznawczych



zajęcia rekreacyjno – sportowe



imprezy sportowe poza szkołą (Bieg papieski)

 turniej tenisa stołowego
Organizowanie rajdów i wycieczek.
Konkurs fotograficzny.

▪ Cały rok szkolny / Pan Leszek
Kowalski, Pan Sławomir Pajewski
▪ Listopad / Pan Leszek Kowalski, Pan
Sławomir Pajewski
▪ Marzec / Pan Sławomir Pajewski
▪ Pani Iwona Szymańska-Kijek,
▪ Pani Sławomira Roksanna Bętlewska,
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Pani Renata Cichocka
Sprawozdania z rajdów, wycieczek – strona szkoły, facebook.
Kształtowanie postaw
proekologicznych – podnoszenie
świadomości ekologicznej

Psychospołeczne aspekty zdrowia

▪ Pani Aleksandra Bartosiak

Kształtowanie nawyków ekologicznych –troska o własne środowisko, przyczyny i ▪ Wychowawcy
skutki zanieczyszczeń – omawianie zagadnienia podczas zajęć z wychowawcą
(pogadanki, filmy, reportaże i inne).
▪ Nauczyciele
Realizowanie treści ekologicznych w ramach programów różnych przedmiotów.
Opracowanie i upowszechnianie wśród uczniów informacji dotyczących działań na
rzecz ochrony środowiska, recyclingu, segregacji śmieci, oszczędzania wody i energii
elektrycznej – tablica ogłoszeń, obchody Dnia Ziemi.

▪ Kwiecień /
Pani Katarzyna Niewinowska, Pani
Anna Żebrowska

Obserwacja przyrody w różnych porach roku – klasa I.

▪ Pani Justyna Bończuł-Jabłońska,
Pani Dorota Ziółkowska

Prowadzenie zbiórki baterii i surowców wtórnych.

▪ Pani Agnieszka Jabłońska

Segregowanie śmieci.

▪ Dyrektor

Troska o rośliny w salach lekcyjnych.

▪ Wychowawcy, Nauczyciele

Pielęgnacja i ochrona terenów zielonych wokół szkoły.

▪ Samorząd Uczniowski, Pani
Małgorzata Zielińska

Podejmowanie tematyki dotyczącej sfery emocji stresu – rozmowy, pogadanki, filmy ▪ Wychowawcy
i inne.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji i panowania nad nimi. Udział
w warsztatach pt. „Mapa emocji”.

▪ Marzec / Pani Renata Biernat

Istota i rola stresu – udział w warsztatach pt. „SOS na stres”.

▪ Kwiecień / Pani Renata Biernat
Doskonalenie kompetencji nauczycieli Szkolenie dla nauczycieli i wychowawców w ramach programu profilaktycznego ▪ Nauczyciele, wychowawcy
i wychowawców
poświęconego zespołowi FAS.
RELACJE
Pomoc

uczniom w

adaptacji

do Rozpoznawanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dydaktycznej, wychowawczej i ▪ Pedagog, Nauczyciele, Wychowawcy
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nowych warunków

materialnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami, obserwacje, ankiety, wywiady z
rodzicami, analizę dokumentacji wpływającej do szkoły.
Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły.

▪ Wychowawcy

Sprecyzowanie norm, zasad i reguł dotyczących życia w społeczności szkolnej:



▪ Wychowawcy
Zajęcia z wychowawcą
▪ Zespół do spraw Regulaminu
Uaktualnienie regulaminu szkolnego i jego publikacja na stronie internetowej
Szkolnego
szkoły

Stwarzanie warunków sprzyjających integracji z grupą.
Zacieranie różnic środowiskowych i społecznych poprzez ujednolicenie stroju
szkolnego.

▪ Wychowawcy
▪ Wychowawcy, Nauczyciele, Dyrektor
▪ Wychowawcy

Przydzielanie ról klasowych.
Zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań.
Realizacja programu adaptacyjnego – uczniowie klas I oraz klas VII.
Warsztaty efektywnego uczenia się skierowane do uczniów klas VII.
Budowanie więzi ze szkołą

▪ Nauczyciele, wychowawcy
▪ Wychowawcy
▪ Listopad / Dyrektor

Rozwiązywanie problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających ▪ Wychowawcy, Pedagog
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
Diagnoza relacji rówieśniczych w klasach:



techniki socjometryczne
monitorowanie / obserwacja

Badanie samopoczucia ucznia w szkole (klimatu w szkole).
Opracowanie materiałów informacyjnych na temat zasad efektywnego
komunikowania się z innymi oraz empatii i możliwości jej rozwijania dla:



▪ Październik /
Wychowawcy
Pedagog
▪ Wychowawcy,

Pedagog,

Zespół

Profilaktyczno-Wychowawczy
▪ Maj / Pani Renata Biernat

uczniów – tablica ogłoszeń,
rodziców – witryna szkoły.

Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkoły – współpraca
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z samorządem uczniowskim, udział w
imprezach, spotkaniach integracyjnych.

kołach

zainteresowań,

wycieczkach, ▪ Wychowawcy, opiekun Samorządu
Uczniowskiego, Nauczyciele

Organizowanie spotkań klasowych (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia Klasowa i inne).
Spotkania indywidualne z rodzicami.
Rozwijanie przyjaznych relacji między uczniami i nauczycielami (imprezy szkolne,
wspólne wyjścia, wydarzenia kulturalne).

▪ Wychowawcy
▪ Dyrektor, Wychowawcy, Pedagog
▪ Dyrektor, Nauczyciele, Wychowawcy,
Pedagog, Samorząd Uczniowski

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły (troska o podnoszenie poziomu
kształcenia, wychowania i opieki, zadbane otoczenie szkoły, wystrój pomieszczeń, ▪ Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy
organizowanie Dni Otwartych, aktualizowanie informatorów, przejrzysta i
obsługi
aktualizowana witryna szkolna, podejmowanie współpracy z uczelniami – sympozja,
wykłady otwarte, towarzystwami, organizacjami społecznymi i innymi).
Podtrzymywanie tradycji szkolnych poprzez liczne imprezy, wydarzenia:

Rozwijanie samorządności
uczniowskiej



Ślubowanie i Pasowanie na ucznia,




Dzień Patronów,
Europejski Dnia Języków,



Cecyliada,



Festyn szkolny



Dzień Otwarty dla przedszkolaków

Wybory do samorządu uczniowskiego zgodnie z przyjętym regulaminem.
Reprezentowanie przez Samorząd Uczniowski interesów wszystkich uczniów w

▪ Pani Izabela Rachowicz, Pani Marta
Marszałek-Pajewska, Pani Justyna
Bończuł-Jabłońska
▪ Pani Anna Żebrowska
▪ Pani
Emilia
Skonieczna,
Pani
Agnieszka Jabłońska, Pani Agata
Piekarska,
Pani
Katarzyna
Szelągowska
▪ Pani Aleksandra Bartosiak, Pani Marta
Marszałek-Pajewska
▪ Pani Izabela Rachowicz, Pan Leszek
Kowalski
▪ Pani Justyna Bończuł-Jabłońska, Pani
Dorota Ziółkowska
▪ Grudzień / Pani Małgorzata Zielińska,
Ksiądz Piotr Marzec
▪ Opiekun Samorządu Uczniowskiego,
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Samorząd Uczniowski
▪ Opiekun
SU,
SU,
Współuczestnictwo Samorządu Uczniowskiego w inicjatywach szkolnych.
Nauczyciele
Współpraca z Dyrekcją Szkoły i Nauczycielami. Zgłaszanie inicjatyw uczniowskich.
szkole. Podejmowanie spraw w ich imieniu.

Wybór samorządów klasowych.
Współtworzenie tradycji szkoły poprzez udział w corocznych wydarzeniach (Dni
Patronów, Ostatki, Dzień Języków, Cecyliada, Opłatek szkolny).

Dyrektor,

▪ Uczniowie, Wychowawcy
▪ Dyrektor, Nauczyciele, Wychowawcy

Dostrzeganie potrzeby niesienia pomocy / udzielania wsparcia. Udział w akcjach:


Zbiórki żywności Caritas



Pola Nadziei

▪ Pani Iwona Szymańska-Kijek



Zbiórka pieniędzy dla potrzebujących

▪ Pani Iwona Szymańska-Kijek



Książka na Dzień Edukacji



Przybory szkolne dla Domu dziecka na koniec roku szkolnego



Ratujmy Płockie Powązki

▪ Opiekun biblioteki szkolnej
▪ Pan
Sławomir
Pajewski,
Katarzyna Niewinowska

Pani

▪ Pani Katarzyna Szelągowska

Współpraca przy formułowaniu i realizacji klasowych / indywidualnych kontaktów.

▪ Wychowawcy, Pedagog, Rodzice

Udział w przygotowaniu Dnia Otwartych Drzwi.

▪ Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele,
Uczniowie, Rodzice

Udział w organizowaniu i przeprowadzaniu dyskotek szkolnych – integracja
społeczności szkolnej. Wdrażanie do właściwego zachowania podczas zabawy.
▪ Samorząd Uczniowski, opiekun SU,
Nauczyciele, Wychowawcy
Stwarzanie sytuacji wychowawczych sprzyjających
samooceny i kształtowaniu poczucia własnej wartości:

budowaniu

prawidłowej
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 godziny z wychowawcą
 realizacja treści programowych podczas zajęć lekcyjnych
Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych z uczniami.

▪ Wychowawcy
▪ Nauczyciele
▪ Styczeń/ Pani Dorota Ziółkowska

Kształtowanie zachowań asertywnych

Podejmowanie czynności wychowawczych promujących postawy asertywne wśród
uczniów:



godziny z wychowawcą
realizacja treści programowych podczas zajęć lekcyjnych

▪ Wychowawcy
▪ Nauczyciele
▪ Marzec / Pani Renata Biernat

Opracowanie i upowszechnianie wśród uczniów informacji dotyczących istoty i roli
asertywności – tablica ogłoszeń.
▪ Październik, Marzec / Pani Dorota
Ziółkowska
Przeprowadzenie cyklu zajęć z uczniami, którzy przejawiają szczególne trudności
w tym obszarze – warsztaty.
Rozwijanie umiejętności
komunikowania się z innymi.

Komunikowanie się jako kluczowa umiejętność w życiu człowieka – podejmowanie ▪ Wychowawcy, Nauczyciele
zagadnienia podczas godzin wychowawczych i lekcji przedmiotowych.
Opracowanie materiałów informacyjnych
komunikowania się z innymi dla:



na

temat

zasad

efektywnego

uczniów – tablica ogłoszeń,
rodziców – witryna szkoły.

▪ Maj / Pani Renata Biernat
▪ Pani Izabela Rachowicz, Pani Joanna
Banasiak, Pani Aleksandra Bartosiak

Gra terenowa podczas Festynu Szkolnego bazująca na komunikowaniu się członków ▪ Wychowawcy
drużyn.
Promowanie postaw empatycznych. Ćwiczenie i rozwijanie wrażliwości empatycznej
– zajęcia z wychowawcą.
Skuteczne radzenie sobie w sytuacjach Zapewnianie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu i łagodzeniu sytuacji trudnych. ▪ Na
bieżąco
/
Nauczyciele,
trudnych
Rozmowy, mediacje, sporządzanie kontraktów i inne.
Wychowawcy, Pedagog
Ustanowienie i obchody Dnia Wzajemnej Życzliwości, Uśmiechu czy Uścisku Dłoni.

▪ Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie

Opracowanie dla uczniów materiałów informacyjnych na temat istoty, źródeł ▪ Kwiecień / Pani Dorota Ziółkowska
i rodzajów konfliktów oraz strategii ich rozwiązywania.
KULTURA – wartości, normy, wzory zachowań
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Kierowanie się wartościami
chrześcijańskimi

Wdrażanie wartości chrześcijańskich.

▪ Katecheci, Ojciec Duchowny

Udział w szkolnych modlitwach, nabożeństwach i Mszach Świętych.

▪ j.w.

Udział w rekolekcjach dla uczniów i dla nauczycieli.

▪ Dyrektor, Ojciec Duchowny

Poszanowanie symboli religijnych.

▪ Ojciec Duchowny

Dni Skupienia.

▪ Katecheci, Ojciec Duchowny

Orszak Trzech Króli

▪ Koło
teatralne,
Rachowicz

Pani

Izabela

Zapoznanie z biografią patrona szkoły – tablica ogłoszeń, konkurs – św. Stanisław
▪ Katecheci, Pani Dorota Krzeska, Pan
Kostka, obchody Dnia Patronów.
Sławomir Krzeski
Udział w pielgrzymce do Rostkowa.
▪ Pan Leszek Kowalski i pozostali
Wychowawcy
Przygotowania uczniów do Sakramentu Bierzmowania.

▪ Ojciec Duchowny

Kształtowanie pożądanych wzorców Prezentowanie wzorców oraz wspieranie uczniów w poszukiwaniu pozytywnych ▪ Nauczyciele, wychowawcy
i wartości w oparciu o uniwersalne wartości.
prawdy
Budzenie tolerancji wobec innych poglądów – poszanowanie godności drugiego ▪ Nauczyciele,
w
szczególności
człowieka. Odwoływanie się do pozytywnych wzorców bohaterów narodowych,
nauczyciele religii, historii, języka
polskiego, Wychowawcy
postaci literackich i i postaw chrześcijańskich.
▪ Pani Justyna Bończuł-Jabłońska, Pani
 bal wszystkich świętych (klasa I)
Dorota Ziółkowska
Rozwijanie postaw tolerancji dla inności. Omówienie praw człowieka i praw dziecka
▪ Wychowawcy, Nauczyciele (realizacja
– zajęcia w trakcie godzin z wychowawcą.
treści przedmiotowych)
Kultywowanie tradycji rodzinnych i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego
▪ Wychowawcy
Narodzenia i Wielkanocą, Mikołajki


Jasełka szkolne

Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

▪ Grudzień / Ksiądz Piotr Marzec
▪ Grudzień / Pani Marta MarszałekPajewska, Koło języka migowego
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Pomoc potrzebującym – udział w akcjach charytatywnych.
Udział w konkursie „Zwykli – niezwykli”.
Poznawanie kultury i tradycji
własnego regionu oraz innych
regionów Polski. Kształtowanie
postawy patriotycznej.

wraz z opiekunem
▪ Nauczyciele, Wychowawcy
▪ Pani Izabela Rachowicz

Znajomość zwyczajów, tradycji i historii Mazowsza oraz Płocka


akcja Ratujemy Płockie Powązki



poznanie historii budynku szkoły i budynku biblioteki



zdobycie wiedzy na temat płockich budynków sakralnych w szczególności
płockiej katedry

▪ Listopad / Pani Katarzyna
Szelągowska
▪ Dyrektor biblioteki WSD
▪ Ksiądz Stefan Cegłowski – proboszcz
płockiej katedry

Kultywowanie tradycji. Poszanowanie symboli narodowych, Wdrażanie do ▪ Nauczyciele języka polskiego i
historii, Wychowawcy
poszanowania języka ojczystego. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.
Prezentowanie sylwetek wielkich Polaków – godziny wychowawcze, lekcje
przedmiotowe, uroczystości o charakterze szkolnym i państwowym, udział w
obchodach rocznic wydarzeń historycznych, organizacja akademii (Apel Żołnierzy ▪ Pani Dorota Krzeska, Pani Katarzyna
Niewinowska
Wyklętych), apeli i wieczornic o charakterze patriotycznym, wycieczki, gazetki
okolicznościowe.
Współpraca ze społecznością lokalną: organizacja Festynu Szkolnego, Dnia ▪ Pani Izabela Rachowicz, Pan Leszek
Otwartych Drzwi,
Kowalski, Pan Sławomir Pajewski
konkurs dla uczniów najmłodszych – Wielkanocne Malowanie z Mamą i Tatą
▪ Pani Dorota Ziółkowska, Pani Justyna
Bończuł-Jabłońska
Poznanie kultury krajów europejskich

Poznanie dorobku kulturalnego Europy. Budzenie tolerancji i szacunku dla innych
narodów, kultur i religii




Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb
kulturalnych uczniów

lekcje wychowawcze i przedmiotowe
Europejski Dzień Języków
e-twinning

▪ Wychowawcy, Nauczyciele
przedmiotów
▪ Pani Emilia Skonieczna, Nauczyciele
języków obcych
▪ Pani Agnieszka Jabłońska

Korzystanie z dostępnych dóbr kultury – aktywizowanie młodzieży – pogadanki, ▪ Dyrektor, Wychowawcy, Nauczyciele
filmy edukacyjne, warsztaty, zachęcanie do udziału w kółkach zainteresowań,
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członkostwo w Chórze szkolnym, uczestniczenie w konkursach, prezentowanie
talentów na forum szkoły, wyjścia do muzeum, kina, na spektakle teatralne,
zwiedzanie wystaw, galerii, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie
programów artystycznych na uroczystości szkolne. Współpraca z bibliotekami.
Wspieranie działalności artystycznej wśród uczniów – wystawy plastyczne,
fotograficzne, wieczory poetyckie, poetycko-wokalny wieczór talentów i inne.
▪ Wychowawcy, Nauczyciele

Rozwijanie kultury osobistej

Zwalczanie wulgaryzmów – godziny wychowawcze.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych

Kształtowanie pozytywnego stosunku do książek. Promocja czytelnictwa – ▪ Nauczyciele poloniści
organizacja konkursów czytelniczych, recytatorskich, proponowanie wartościowej
literatury.
Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
Wyrabianie postawy poszanowania księgozbioru.

Rozwój osobowości ucznia.
Odkrywanie i rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Udział w akcjach czytelniczych, spotkania autorskie.

▪ Pani Joanna Banasiak

Rozpoznawanie zachowań znamionujących uzdolnienia uczniów – obserwacja.

▪ Pedagog, Wychowawcy, Nauczyciele

Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości. Motywowanie do nauki ▪ Wychowawcy, Nauczyciele, Pedagog
szkolnej. Rozwijanie zainteresowań, możliwości poznawczych i zdolności twórczych
uczniów – godziny z wychowawcą, lekcje przedmiotowe, koła zainteresowań,
rozmowy. Organizowanie konsultacji przedmiotowych.
▪ Wychowawcy, Nauczyciele, Pedagog
Eliminowanie niepowodzeń szkolnych – monitorowanie postępów ucznia, oferowanie
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
▪ Dyrekcja, Nauczyciele, Wychowawcy,
Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń – objęcie
Pedagog
uczniów opieką pedagogiczną i psychologiczną. Prowadzenie indywidualnych rozmów
z rodzicami uczniów.
▪ Wychowawcy, Nauczyciele
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za swoje wybory, naukę i rozwój –
pogadanki, filmy edukacyjne, warsztaty, zachęcanie do udziału w kółkach
zainteresowań, uczestniczenie w konkursach, prezentowanie talentów na forum szkoły,
wyjścia do muzeum, do kina, na spektakle teatralne, zwiedzanie wystaw, galerii,
uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, przygotowanie programów artystycznych na
uroczystości szkolne, współpraca z bibliotekami.
Promocja sukcesów uczniów w środowisku szkolnym i lokalnym. Organizowanie

▪ Nauczyciele, Wychowawcy
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różnych form przeglądu twórczości dzieci – wystawy, występy.
Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praca z uczniem ▪ Pedagog, Nauczyciele, Wychowawcy
uzdolnionym. Opieka nad uczniami zez specyficznymi problemami w nauce czytania
i pisania. Organizowanie różnych form pomocy dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz z Centrum
Psychologiczno-Pastoralnym Metanoia.
Podejmowanie działań w zakresie
informacji, orientacji i poradnictwa
zawodowego

Poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły i stawianych ▪ Nauczyciel doradztwa zawodowego,
kandydatom wymagań. Pomoc w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących
Wychowawcy
wyboru zawodu – udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych
uczniom oraz ich rodzicom.
Organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rodziców.
Organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody.
Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, np. Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej i innymi.

▪ Nauczyciel doradztwa zawodowego
▪ Nauczyciel doradztwa zawodowego,
Wychowawcy
▪ Nauczyciel doradztwa zawodowego,
Wychowawcy

Opracowanie dla uczniów materiałów informacyjnych o charakterze edukacyjno- ▪ Nauczyciel doradztwa zawodowego
zawodowym, linki do stron www – tablica tematyczna.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli Organizacja wsparcia merytorycznego dla nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa
i wychowawców
w szkole.

▪ Nauczyciel doradztwa zawodowego

INTEGROWANIE WYCHOWAWCZYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY I RODZINY
Zacieśnianie współpracy rodziców
ze szkołą

Organizacja regularnych spotkań z rodzicami.

▪

Zapoznanie z zapisami Statutu Szkoły dotyczącymi zasad oceniania zachowania,
▪
procedur w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych – zebrania z rodzicami.
Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. ▪
Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub
eliminowania zagrożeń.

Zgodnie z harmonogramem
Dyrektor, Wychowawcy
Wychowawcy
Dyrektor,Wychowawcy,
Nauczyciele, Pedagog
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/

Uświadomienie konsekwencji prawnych rodziców i ich dzieci w sytuacji zachowania ▪
niezgodnego z prawem.

Wychowawcy

Aktywizacja rodziców- włączenie w organizowanie imprez klasowych i szkolnych. ▪
Współudział rodziców w imprezach szkolnych.

Rodzice, Dyrektor, Nauczyciele,
Wychowawcy, Opiekun Świetlicy

Poszerzanie świadomości rodziców i Organizacja i przeprowadzenie wykładów / pogadanek dla rodziców.
▪
lepsza komunikacja z dziećmi –
Przekazywanie informacji na stronie internetowej szkoły.
rozwój umiejętności wychowawczych.
Udostępnianie wykazu instytucji oferujących pomoc specjalistyczną, w tym ▪
działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wychowawcy, Pedagog
Wychowawcy, Pedagog
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VIII Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu
wychowawczo-profilaktycznego.
Cele ewaluacji:
▪

kontrola realizacji programu

▪

propagowanie znajomości programu przez uczniów, rodziców i nauczycieli

▪

sprawdzenie skuteczności realizowanego programu

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2) monitorowanie postępów w nauce, frekwencji na zajęciach,
3) analizę dokumentacji,
4) przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników
niepedagogicznych,
5) rozmowy z rodzicami,
6) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
7) sprawozdania wychowawców z realizacji pracy wychowawczo-profilaktycznej.
Ewaluacja programu przeprowadzona będzie przez zespół ds. Ewaluacji Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez Dyrektora. Zadaniem zespołu jest
pracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac
zespołu zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna. Uzyskane w wyniku ewaluacji informacje
będą służyć modyfikowaniu Szkolnego Programu Wychowawczego.
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