SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIONKACH

I. Podstawa prawna:
Ustawy:
● Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78
poz. 483z późn. zm.).
● Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z
późn. zm.).
● Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 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 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.).
● Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179
poz. 1485 z późn. zm.).
● Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55 z późn. zm.).
● Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
● Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr
111 poz. 535 z późn. zm.).

Rozporządzenia:
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 z późn. zm.).

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532 z późn. zm.).
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018 poz. 1625 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. 2015 poz. 1249 z późn. zm.).
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113 z późn. zm.).
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1490 z
późn. zm.).
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o
wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 1999 nr
67 poz. 756 z późn. zm.).
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. 2003 nr 26 poz. 226 z późn.
zm.).

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach (Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 z późn. zm.).
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.).
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk
wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać
prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1703 z późn.
zm.).

Inne akta prawne:
● Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526 z późn. zm.).
● Uchwała nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 07. 11. 2006 r. w sprawie działań
administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych.
● Priorytety Ministra Edukacji Narodowej.
● Statut Szkoły Podstawowej w Kamionkach.

II. Wstęp
Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Kamionkach
opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i
Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w Szkole koncepcji pracy.

Misja szkoły
„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał.”
Jan Paweł II

Wizja szkoły
Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki rozwoju
intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne nauczanie.
Kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka,
poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak,
aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie
otaczającej rzeczywistości.

III. Założenia programu
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły podporządkowany jest wszechstronnemu
rozwojowi dziecka, podążaniu za nim i jego potrzebami, wywieraniu pozytywnego wpływu
na dzieci, ich zachowaniu, sposobie myślenia, umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, przygotowania do wyzwań czekających na nie przyszłości. Program jest
wdrożony na cały okres pobytu ucznia w Szkole Podstawowej. Wychowawca zgodnie z
diagnozą i potrzebami uczniów zdecyduje, w jakim momencie pracy dydaktycznej,
opiekuńczej i wychowawczej z młodzieżą będzie realizował określone treści programu.

Odbiorcy programu
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamionkach (oddziały przygotowania przedszkolnego,
klasy I - III i klasy IV-VIII).

Model absolwenta
Chcemy, aby nasz absolwent:
1.

Posiadał poczucie własnej godności i wartości.

2.

Potrafił zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

3.

Umiał odróżniać dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości.

4.

Cechował się asertywnością, tolerancją, szczerością i wrażliwością.

5.

Potrafił współdziałać w grupie i rozumiał potrzeby innych.

6.

Zachowywał się kulturalnie i odpowiedzialnie.


7.

Szanował kulturę i dziedzictwo narodowe.


8.

Dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;


9.

Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji.


Powinności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli i wychowawców: - nie wiem czy
koniecznie muszą być
1. Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka.
2. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do życia w
rodzinie i społeczeństwie.
3. Uczenie sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności.
4. Integrowanie i dbanie o atmosferę zespołu klasowego.
5. Inicjowanie sytuacji umożliwiających współpracę w grupie.
6. Umożliwianie uczniom uczestniczenia w sytuacjach wymagających samodzielności i
odpowiedzialności.
7. Współdziałanie wychowawcy z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadnianie i
koordynowanie ich działań wychowawczych i profilaktycznych wobec tejże klasy,
wychowanków uzdolnionych, mających niepowodzenia szkolne lub sprawiających
trudności wychowawcze.
8. Współdziałanie z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym, oraz innymi
osobami kompetentnymi w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i
trudności uczniów.
9. Zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów (PSO - dydaktyka, WSO - zachowanie).

10. Współpracują z instytucjami wspierającymi wychowanie i profilaktykę.
11. Integrują zespół klasowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów klas
pierwszych.
12. Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie.
13. Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
14. Realizują zadania zawarte w szkolnym programie wychowawczo - profilaktycznym
we współpracy z rodzicami uczniów.
15. Prowadzą szkolenia w ramach spotkań z rodzicami.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych
Zadania Dyrektora:
1. Nadzoruje i kontroluje pracę wychowawcy w szkole.
2. Współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych w szkole.
3. Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.
4. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów
dotyczących spraw uczniów i nauczycieli.
5. Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły.
6. Współpracuje z Rada Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla
uczniów.

Zadania wychowawców:
1. Zna i szanuje tradycje narodowe, pamięć historyczną oraz symbole narodowe.
2. Dba o piękno języka ojczystego.
3. Interesuje się przeszłością i teraźniejszością oraz tradycjami miasta, województwa,
kraju.
4. Rozwija wyobraźnię twórczą w plastyce, muzyce i sztuce.
5. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym.
6. Posiada poczucie własnej godności i szanuje godność innych ludzi.
7. Buduje związki przyjacielskie i uczuciowe.
8. Podejmuje zadania i obowiązki społeczne w rodzinie i klasie szkolnej, a w dalszej
perspektywie na rzecz coraz szerszych grup społecznych.

9. Posiada pozytywny stosunek do procesu kształcenia i samokształcenia.
10. Angażuje się w zdobywanie wiedzy i umiejętności tj. myślenie, wyobraźnia, pamięć,
uwaga.
11. Troszczy się o swoje zdrowie i dba o bezpieczeństwo własne i innych.
12. Dba o dobra materialne ułatwiające życie oraz wartości hedonistyczne.

Zadania nauczycieli:
1. Jest autorytetem, doradcą i przewodnikiem.
2. Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia.
3. Stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
4. Uczy samodzielności i odpowiedzialności.
5. Wspiera uczniów i rodziców w procesie wychowania.
6. współpracują z wychowawcą klasy w realizacji zadań wychowawczych szkoły i
klasy.

Zadania psychologa i pedagoga:
1. Koordynują działania dotyczące zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
2. Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów oraz analizują przyczyny niepowodzeń
szkolnych.
3. Określają formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno
pedagogicznej.
4. Podejmują działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego
Programu Profilaktyczno - Wychowawczego w stosunku do uczniów, z udziałem
rodziców i nauczycieli.
5. Wspierają działania opiekuńczo-wychowawcze.
6. Prowadzą współpracę z instytucjami wspierającymi realizację zadań
profilaktycznych.

Zadania Rady Pedagogicznej:
1. Diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole.

2. Proponuje działania strategiczne; proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3. Inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów wychowawczych
4. Ocenia stan wychowania i dydaktyki w szkole.
5. Prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych.

Zadania Rady Rodziców:
1. Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat nauczania i wychowania.
2. We

współpracy

ze

szkołą

tworzy

i

zatwierdza

Szkolny

Program

Wychowawczo-Profilaktyczny.
3. Jest łącznikiem pracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.
4. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
5. Może udzielić pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej i dofinansowuje imprezy organizowane przez młodzież szkolną.
6. Opiniuje ocenę pracy dyrektora szkoły, nauczycieli w sprawie awansu zawodowego.

Zadania Rodziców:
1. Współpracują z wychowawcami klas.
2. Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.
3. Pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
4. Wspierają działania szkoły.
5. Wyrażają opinię na temat pracy szkoły.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie.
2. Współpracuje

z

dyrekcją

szkoły,

nauczycielami,

administracją

poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
3. Broni praw i godności uczniów, pomaga w rozwiązywaniu ich problemów.
4. Uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań.
5. Uczy planowania i osiągania zamierzonych celów.
6. Uczy postaw obywatelskich, rozwija poczucie odpowiedzialności.
7. Organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne.

szkolną,

8. Podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących.

Zadania uczniów:
1. Aktywnie uczestniczą w realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.

V. Współpraca z rodzicami
Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Kamionkach są najważniejszymi partnerami w
pracy wychowawczej szkoły. Powierzają swoje dziecko szkole w celu kształcenia go i
wychowania. Decydują we wszystkich sprawach dotyczących swoich dzieci, kierując się
miłością i dobrem dziecka. Zaspokajają potrzeby materialne i emocjonalne swojego dziecka.
Ponoszą odpowiedzialność za jego zdrowie, rozwój i przygotowanie do dorosłego życia.
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny jest realizowany przez wszystkich
nauczycieli oraz innych pracowników wykonujących usługi i świadczenia na rzecz szkoły.
Szkoła w swoich działaniach wspiera (a nie zastępuje) rodzinę w jej wychowawczej roli.

Formy współdziałania szkoły i rodziców:

1. Spotkania z wychowawcami i innymi nauczycielami uczącymi – podczas szkolnych
wywiadówek.
2. Indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami i nauczycielami uczącymi –
podczas wywiadówek lub w czasie konsultacji i dyżurów.
3. Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych oraz lokalnych.
4. Działalność rodziców w Szkolnej Radzie Rodziców.
5. Wspólna praca rodziców, nauczycieli i uczniów oraz pracowników wykonujących
prace np.: zlecone na rzecz szkoły - organizacja imprez szkolnych i lokalnych,
zawodów sportowych, pomoc w urządzaniu, dekorowaniu pomieszczeń szkoły i
terenów do niej przynależnych.

Szkoła w swoich działaniach opiera się na współpracy z takimi instytucjami, jak:
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,

Komitety Ochrony Praw Dziecka,
Centrum Wspierania Rodzin,
Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego,
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinom,
Poznańskie Centrum Świadczeń,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
Policja – Sekcja ds. Nieletnich,
Straż Miejska,
Kuratorzy Sądowi,
Sąd ds. Rodziny i Nieletnich,
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania,
Urząd Miasta i Gminy Kórnik.

VI. Cele wychowawcze i profilaktyczne
Naczelny cel wychowania i profilaktyki:
Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, twórczo zaangażowanego w
swój rozwój i odpowiedzialnego za siebie i innych. Proces wychowania szkolnego ma
charakter holistyczny.

Cele szczegółowe wychowania:
1. Stymulowanie i wspieranie rozwoju ucznia.
2. Kształtowanie postaw proekologicznych.
3. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.
4. Kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu.
5. Budowanie świadomości i przynależności narodowej.
6. Kształtowanie prawidłowych relacji rówieśniczych.
7. Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej.
8. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży.
9. Przeciwdziałanie cyberprzemocy.

10. Przeciwdziałanie używaniu środków psychoaktywnych.

Cele szczegółowe profilaktyki w szkole:
1. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz
kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nagłych wypadków.
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
3. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej.
4. Wzbudzenie potrzeby zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu
wolnego.
5. Zdobywanie umiejętności wchodzenia w dobrą relację z drugą osobą.
6. Kształtowanie umiejętności kontrolowania własnych emocji, wyrażania własnych
potrzeb.
7. Dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu konstruktywnego rozwiązywania
problemów i konfliktów.
8. Kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych uczeń – uczeń, uczeń –
nauczyciel, przeciwdziałających agresji i przemocy.
9. Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą mechanizmu powstawania zachowań
agresywnych i autoagresywnych, sposobów radzenia sobie z agresją oraz jej
przeciwdziałaniu.
10. Dostarczanie informacji na temat szkodliwości nikotyny, alkoholu, narkotyków,
środków zastępczych – tzw. ”dopalaczy” oraz innych substancji zagrażających
zdrowiu i życiu człowieka.
11. Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i Internetu.
12. Motywowanie do zmiany zachowań.
13. Uwrażliwianie w zakresie potrzeb uczniów wynikających z niepełnosprawności.
14. Edukacja nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz wychowania.
15. Wspieranie i wzmacnianie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
rodziców/opiekunów prawnych
16. Rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów (rozbudzenie świadomości i gotowości
do czynnego uczestnictwa rodziców w działaniach profilaktycznych).
17. Rozwijanie zainteresowań, stymulowanie rozwoju dzieci.

18. Pomoc uczniom wybitnie zdolnym.
19. Pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi.
20. Pomoc uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

VII. Metody i formy pracy
Metody pracy:
1. Gry i zabawy.
2. Praca metodą projektu.
3. Dyskusje na forum klasy.
4. Twórczość artystyczna dzieci.
5. Trening umiejętności.
6. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
7. Wycieczki dydaktyczne.
8. Apele i uroczystości szkolne.
9. Imprezy środowiskowe.
10. Rekolekcje szkolne.
11. Pogadanki
12. Spotkania z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną
13. Filmy
14. Spotkania z pielęgniarką szkolną
15. Spotkania z pracownikiem zajmującym się szkolnym BHP
16. Zajęcia z szkolnym terapeutą

Formy pracy:
1. Praca indywidualna.
2. Praca z zespołem klasowym.
3. Praca w zespołach zadaniowych.

VIII. Monitoring

Monitoring jest prowadzony przez pracowników pedagogicznych poprzez dokumentowanie
podejmowanych zadań: zapisy w dzienniku lekcyjnym, zapisy w dzienniku pedagoga i
psychologa, prace dzieci.

IX. Ewaluacja programu
Ewaluacja programu prowadzona będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji
powołany przez Dyrektora. Na zebraniu członków Rady Pedagogicznej, podsumowującym
pracę Szkoły w danym roku szkolnym, zespół przedstawia rekomendacje do pracy w
następnym roku szkolnym, które powinny inspirować nauczycieli do poprawy istniejących i
wdrażania nowych rozwiązań w procesie wychowania.

X. Harmonogram realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
Szkoły Podstawowej w Kamionkach wraz z załącznikami.

1.

Szkolny program- wychowawczo profilaktyczny dla klas I –załącznik 1.

2.

Szkolny program- wychowawczo profilaktyczny dla klas II –załącznik 2.

3.

Szkolny program- wychowawczo profilaktyczny dla klas III –załącznik 3.

4.

Szkolny program- wychowawczo profilaktyczny dla klas IV –załącznik 4.

5.

Szkolny program- wychowawczo profilaktyczny dla klas V –załącznik 5.

6.

Szkolny program- wychowawczo profilaktyczny dla klas VI –załącznik 6.

7.

Szkolny program- wychowawczo profilaktyczny dla klas VII–załącznik 7.

8.

Szkolny program- wychowawczo profilaktyczny dla klas VII –załącznik 8.

XI. Procedury interwencyjne w sytuacji zachowań problemowych - załącznik 9.

