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MOTTO:
„Kochajcie swoją ziemię, lepiej jej brońcie od nas,
co dnia pracując, ucząc się i tworząc”

Jeden z Westerplatte

2

Podstawa prawna
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 783)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii (Dz. U. poz. 214)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego … (Dz. U poz. 356)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2kwietnia 1997 r., przyjęta przez
Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997r. (Dz. U. z
1997 r., nr78, poz. 483, z późn. zm.)
Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz.
526)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379, z późn. zm; zmiany w Ustawie Karta Nauczyciela Dz. U. z 2018 r.
poz. 967)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) dalej Przepisy
wprowadzające Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.)dalej Prawo oświatowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
Rozporządzenie MEN z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki
kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. poz. 1451)
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
(Dz.U. z 2013, poz.532)
Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r.
Rozporządzenia MENIS z dnia 13.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem.
Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
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PREAMBUŁA
Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy,
przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę
do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, społeczny i moralny ucznia.
Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które zostały opracowane po uprzednim zdiagnozowaniu
potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym
podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły
Szkoła Podstawowa nr 14 w Jaworznie znajduje się w jednej z dzielnic miasta. Uczęszcza do niej co roku ponad trzystu uczniów klas I-VIII oraz dzieci
oddziałów przedszkolnych. Nasza szkoła funkcjonuje w środowisku zróżnicowanym pod względem wykształcenia rodziców i poziomu materialnego. Sytuacja
materialna większości rodzin znajduje się na średnim poziomie. Są jednak uczniowie objęci opieką MOPS. Rodzice większości uczniów pracują zawodowo,
dlatego duża grupa dzieci korzysta ze świetlicy szkolnej. Ponadto do szkoły uczęszcza niewielka grupa dzieci będących wychowankami PPOW w Jaworznie. Dzieci
te na ogół wywodzą się z rodzin patologicznych i takie zachowania czasem przejawiają również w szkole. Rodzice oczekują od szkoły bogatej oferty zajęć
pozalekcyjnych i zajęć specjalistycznych, bowiem ważny dla nich problem stanowi pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniom
zdolnym. Społeczność lokalna oczekuje od szkoły zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczo-profilaktycznych.
W naszej szkole profilaktyka jest kategorią nadrzędną w stosunku do różnych problemów, z którymi spotykamy się. Szkoła dysponująca przewagą czynników
chroniących nad czynnikami ryzyka, to przede wszystkim szkoła dobrze kształcąca i wychowująca; model, który chcemy wszyscy wspólnie osiągnąć. Szkołę
wartościową profilaktycznie, charakteryzuje również dobry klimat, to znaczy taka atmosfera, w której wszyscy dobrze się czują i chętnie w niej przebywają.
W związku jednak z wiekiem rozwojowym dzieci ze szkoły i oddziałów przedszkolnych oraz tym, że jest to stosunkowo niewielka szkoła miejska, osiedlowa, gdzie
istnieje dobra współpraca środowiska lokalnego ze szkołą, która jest istotnym czynnikiem chroniącym, uczniowie naszej szkoły nie są grupą wysokiego ryzyka
zagrożeń. Zatem w naszej szkole nacisk położony jest na czynniki chroniące i promujące zdrowy styl życia oraz problemy wieku dojrzewania.
Doboru treści programu wychowawczo-profilaktycznego dokonano na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, na
podstawie obserwacji wychowawców, rozmów z rodzicami oraz wyników ewaluacji szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki. W naszej szkole
dostrzeżono potrzebę zapobiegania i rozwiązywania problemów wychowawczych przede wszystkim dotyczących przejawów zachowań uczniów, które zagrażają
zdrowiu i bezpieczeństwu:
•

kultury osobistej, słowa i zachowania,
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•

zachowań agresywnych,
kształtowania postaw i wychowania do wartości
kształtowania postaw prozdrowotnych ( w tym profilaktyka: otyłości, uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Program realizowany będzie na terenie szkoły. Odbiorcami są uczniowie, nauczyciele i rodzice, zaś osobami odpowiedzialnymi za jego realizację są: dyrektor szkoły,
pedagog szkolny, nauczyciele, wychowawcy świetlicy i pielęgniarka szkolna. Udział rodziców w realizacji programu:
• aktualizowanie i zatwierdzanie programu wychowawczo-profilaktycznego do realizacji przez Radę Rodziców Szkoły,
• współpraca z nauczycielami szkoły – korzystanie z rad w zakresie przebadania dzieci przez specjalistów, stosowanie się do zaleceń nauczycieli,
• udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę,
• korzystanie z rozmów indywidualnych z nauczycielami, specjalistami zapraszanymi przez szkołę.
Monitorowanie i ewaluacja programu poprzez:
• stałe monitorowanie realizacji programu,
• obserwowanie zachowań uczniów podczas zajęć, przerw i wyjść;
• przeprowadzanie hospitacji, obserwacji zajęć i imprez przez Dyrektora i Wicedyrektora,
• analiza klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych,
• monitorowanie programów, projektów i akcji z zakresu edukacji zdrowotnej,
• sprawozdania pedagoga szkolnego na temat działań wychowawczo-profilaktycznych,
• rozmowy z rodzicami, uczniami i nauczycielami,
• monitorowanie frekwencji w poszczególnych klasach,
• analiza dokumentacji dotyczącej uczniów (wychowawców klas, PPP, itd.)
• narzędzia ewaluacyjne.

Cel nadrzędny programu wychowawczo-profilaktycznego:
Stymulowanie rozwoju osobowości ucznia, który stając się pracowitym i aktywnym w działaniu potrafi rozwiązywać trudne sytuacje, szanując siebie
i innych, a na drodze własnego rozwoju wybiera dobro dla siebie i drugiego człowieka zgodnie z uniwersalnymi normami moralnymi.
Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego:
• wprowadzenie uczniów w świat wartości,
• wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej,
5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
rozwijanie kompetencji tj.: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość,
rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
kształtowanie postawy otwartej wobec ludzi i świata, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość
zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia,
dostarczenie dzieciom wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki agresji i przemocy oraz profilaktyki uzależnień,
doskonalenie umiejętności wykorzystania znajomości przepisów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
przygotowanie uczniów do życia w demokracji, do tolerancji, odmienności poglądów i przekonań,
rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli; bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w Sieci,
kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami – rozwój doradztwa zawodowego.

Strategie, metody i formy realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego:
W realizacji programu wykorzystane zostaną różnorodne metody. Wprowadzać będziemy różne techniki dostosowując je do wieku uczniów, zainteresowania
tematem, umiejętności radzenia sobie z przedstawionymi problemami i poziomu ich aktywności. Poniżej wymieniono najważniejsze metody i techniki, spośród
których prowadzący może wybrać takie, które najlepiej odpowiadają danemu tematowi:
• Strategie informacyjne (metody):
pogadanka, spotkanie ze specjalistami, audycja radiowa, prezentacja filmu, video, praca w oparciu o tekst, gazetka szkolna.
• Strategie edukacyjne (metody):
realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i edukacyjnych, drama, rysunek, „burza mózgów”, uzupełnianie zdań, praca w małych grupach,
dyskusja, krótkie opowiadania, krąg uczuć, przedstawienie teatralne, symulacja różnych sytuacji, gry i zabawy dydaktyczne, organizacja uroczystości
szkolnych,.
• Strategie działań alternatywnych:
koła zainteresowań, zajęcia i zawody sportowe.
• Strategie interwencyjne:
interwencja w środowisku domowym ucznia, interwencja w środowisku szkolnym ucznia, pomoc psychologiczno – pedagogiczna (specjaliści), terapia
indywidualna, grupowa, terapia rodzin (specjaliści).
• Formy pracy:
indywidualna, w małych grupach, w zespołach klasowych.
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W roku szkolnym przewiduje się realizację zadań w oparciu o przedstawiony program. Mając jednak na uwadze, możliwą intensyfikację danych zjawisk czy
problemów, program podlegać będzie adekwatnie do potrzeb, ewaluacji w ciągu całego roku szkolnego.

Charakterystyka sylwetki absolwenta szkoły:
• Przygotowany do następnego etapu kształcenia: potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności, potrafi współdziałać w zespole,
•
•
•
•

•

potrafi posługiwać się komputerem, posługuje się językiem angielski i niemieckim, zna swoje prawa i obowiązki.
Samodzielny i zaradny: umie zachować się w różnych sytuacjach życiowych, potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy, potrafi wyrażać siebie
poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne i ruchowe.
Odpowiedzialny i obowiązkowy: dąży do osiągania sukcesu (pracuje systematycznie), sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, zna
swoje mocne i słabe strony, nad którymi potrafi pracować.
Kulturalny i taktowny: zna i stosuje zasady dobrego zachowania, umie kulturalnie i komunikatywnie porozumiewać się z innymi,
dba o kulturę słowa.
Tolerancyjny i wrażliwy: szanuje innych ludzi bez względu na ich poglądy, status majątkowy, wyznanie, narodowość, stan zdrowia itp.,
akceptuje osoby niepełnosprawne i dąży do integracji, szanuje innych uczniów i wszystkich pracowników szkoły, jest wrażliwy na krzywdę
ludzką (bierze udział w akcjach charytatywnych), pomaga słabszym i młodszym kolegom.
Odpowiedzialny za swoje zdrowie i stan środowiska: prowadzi zdrowy styl życia (odpowiednio się odżywia, uprawia sport, dba o higienę
i zdrowie, jest wolny od uzależnień), posiada kartę rowerową, troszczy się o środowisko naturalne (bierze udział w akcjach ekologicznych).

Zadania główne:
Mając na uwadze integralny rozwój osobowości wychowanka szczególny nacisk kładziemy na:
• rozwój fizyczny
• rozwój emocjonalny
• rozwój intelektualny
• rozwój społeczny
• rozwój duchowy
Współpraca szkoły ze środowiskiem
•

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - badanie i diagnoza uczniów z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi i ogólnorozwojowymi;
orzekanie o kwalifikacji do nauczania indywidualnego potrzeby kształcenia specjalnego; pomoc w pedagogizacji rodziców, nauczycieli i uczniów; opieka
pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów; pomoc w realizacji zadań wynikających ze szkolnych programów wychowania i profilaktyki;
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Policji — pomoc w realizacji zadań wynikających ze szkolnych programów wychowania i profilaktyki; prowadzenie pogadanek na temat zagrożeń wśród
dzieci i młodzieży; prowadzenie zajęć dot. bezpieczeństwa i innych prewencyjnych; interwencje wg potrzeb; prowadzenie wywiadów
w środowisku uczniów niedostosowanych społecznie lub z rodzin dysfunkcyjnych i ewentualne kierowanie spraw do rozpatrzenia przez sąd;
Sąd — współpraca kuratora ze szkołą; udzielanie pomocy rodzinie przez dozór kuratora czy inne środki wychowawcze; prowadzenie spraw oraz
rozmów profilaktycznych z uczniami i rodzicami; wspieranie działań profilaktycznych w szkole i środowisku dziecka z trudnościami wychowawczymi;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej — zabezpieczenie pomocy socjalnej uczniom z ubogich rodzin; zgłaszanie przez szkołę sytuacji uczniów z rodzin
niewydolnych wychowawczo i patologicznych; kontakty i konsultacje z pracownikami socjalnymi dotyczące uczniów z podopiecznych rodzin;
OIK — wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych; pomoc w realizacji zadań wynikających
ze szkolnych programów wychowania i profilaktyki;
PPOW — wymiana spostrzeżeń nt. postępów i trudności w nauce oraz zachowania uczniów-wychowanków PPOW; współpraca w spotkaniach
Zespołu Wychowawczego organizowanego w sprawach wychowanków; udział pedagoga szkolnego w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji
Dziecka w PPOW;
PSSE — współpraca przy realizacji w szkole programów antytytoniowych i kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających ze szkolnych programów
wychowania i profilaktyki w obszarze zdrowia; kontrola stanu technicznego urządzeń (kuchnia, łazienka, ławki i krzesła w salach lekcyjnych).
Parafia — wspólne oddziaływania na negatywne zjawiska w szkole i środowisku; kształtowanie moralnych postaw u dzieci; pomoc w dożywianiu
najbardziej potrzebujących uczniów;
MBP — organizowanie wartościowych imprez, spektakli, koncertów i konkursów; propagowanie aktywnego czytelnictwa;
Teatr — organizowanie wyjazdów do teatrów na spektakle i lekcje teatralne; propagowanie aktywnego obcowania ze sztuką teatralną;
Teatr Sztuk w Jaworznie — współpraca przy organizacji imprez miejskich przez szkołę np. edycji Miejskiego Konkursu Profilaktycznego o Zdrowiu pod
hasłem „Awantura o Tytuł Mistrza Wiedzy o Zdrowiu”;
Galeria Wystaw Artystycznych — organizowanie wyjazdów na wystawy artystyczne; udział w warsztatach ekspresji twórczej; propagowanie:
obcowania ze sztuką, poznania różnorodnych zjawisk artystycznych, uczenia się własnego sposobu interpretacji dzieł sztuki;
Muzea — organizowanie wyjazdów do muzeów celem zapoznania z aktualnymi ekspozycjami, zintegrowania wiedzy dzieci z dziedziny historii,
geografii, przyrody, plastyki, muzyki, etnografii;
Służba Zdrowia — opieka pielęgniarki szkolnej w szkole, - okresowe kontrole stanu higieny uczniów; prowadzenie pogadanek nt. higieny osobistej
i zdrowego trybu życia.;
KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) — współpraca przy realizacji w szkole „Programu dla szkół”;
TOZ — organizowanie spotkań z pracownikami i zbiórki żywności dla zwierząt;
Hospicjum — organizowanie spotkań edukacyjnych z pracownikami i prace dzieci dla podopiecznych Hospicjum;
Dom Pomocy Społecznej — organizowanie spotkań edukacyjnych z pracownikami i prace dzieci dla podopiecznych DPS;
Zakłady pracy – organizowanie spotkań z pracodawcami w zakresie poznania przez uczniów charakterystyki różnych zawodów;
Inne instytucje w ramach potrzeb.
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Klasy I—III
Obszar
rozwoju

Cele szczegółowe

Emocjonalny

1. Nabywanie umiejętności zachowania
się w różnych sytuacjach np. stresowych,
problemowych, nowych.
2. Kształcenie umiejętności akceptacji
samego siebie i innych.
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Zadania do wykonania
• tematyczne lekcje

Osoby
odpowiedzialne

wychowawcy
• gry i zabawy integracyjne nauczyciele uczący
• analiza
sytuacji wychowawcy świetlicy
konfliktowych w klasie
pedagog szkolny

Czas
realizacji
cały rok

3. Rozwijanie umiejętności współpracy
z innymi w grupie zadaniowej,
kontrolowanie swoich emocji.

• kontakt
indywidualny
wychowawcy z uczniem
• budzenie
emocjonalnej
•

wrażliwości
pedagog szkolny
pracownicy instytucji

stosowanie
aktywizujących metod
nauczania oraz
pedagog szkolny
nowoczesnych środków
dydaktycznych,
np.
multimedia
podczas
realizacji zajęć
pedagog szkolny

cały rok

I półrocze
I półrocze

4. Kształcenie postawy troski o
bezpieczeństwo własne i innych,
postawę empatii i tolerancji.
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•

zajęcia warsztatowe z
udziałem pracowników
PPP, OIK

•

program
edukacyjnoprofilaktyczny „Bajkowe
spotkania” w kl. II

•

program
edukacyjnoprofilaktyczny
„Oswajamy
swojego
zwierzaka, czyli jak radzić
sobie z emocjami” w kl. I

•

zajęcia warsztatowe w wychowawcy
zespole
klasowym nauczyciele uczący
nt.
kształtowania pracownicy PPP, OIK
pozytywnych
relacji
między rówieśnikami

I półrocze

5. Rozwijanie kompetencji pokonywania
kryzysów rozwojowych związanych
z trudnymi sytuacjami życiowymi.

•

•
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wspieranie uczniów w
sytuacjach
trudnych,
wskazywanie instytucji
niosących
pomoc,
udzielanie wzmocnień
pozytywnych
jako
zachęty do pokonywania
trudności

wychowawcy
pedagog szkolny

cały rok

wychowawcy
pedagog szkolny

cały rok

indywidualna i grupowa
terapia
w trudnych
sytuacjach
życiowych
(śmierć bliskiej osoby,
choroba,
rozwód
rodziców, przemoc w
rodzinie,
wyjazd
rodziców za granicę itp.)

wychowawcy
pedagog szkolny
nauczyciele uczący

cały rok

wychowawcy
pedagog szkolny

cały rok

•

indywidualny kontakt z
rodzicami
w
celu
diagnozy
trudności
dydaktycznowychowawczych ucznia,
planowania pomocy pp i
współpraca
z
organizacjami
i
instytucjami
wspierającymi
pracę szkoły.

•

wdrażanie
Niebieskiej

procedury
Karty w

sytuacji
domowej
Społeczny

1. Poznawanie swoich praw i
obowiązków oraz systemu kar i nagród
zawartych
w
Statucie
szkoły;
respektowanie ich.

2. Rozumienie pojęć: koleżeństwo,
tolerancja,
przyjaźń,
współpraca,
pomoc. Nabywanie umiejętności bycia
dobrym kolegą.

•

przemocy

zapoznanie uczniów z wychowawcy
zawartymi w Statucie
prawami i obowiązkami
ucznia oraz z systemem
wychowawcy
kar
i nagród

•

zapoznanie uczniów z
regulaminami samorządu
uczniowskiego i zasadami
oceniania

•

pogadanki

•

tematyczne lekcje

•

organizowanie
sytuacji
wymagających dokonania
samooceny przez uczniów
lektura, film, teatr —
omawianie
postaw
bohaterów; identyfikacja z
bohaterami pozytywnymi
poprzez
stosowanie
dramy,
metod
aktywizujących

•

wrzesień

wrzesień

nauczyciele uczący

cały rok

wychowawcy
nauczyciele uczący
pedagog szkolny
nauczyciel świetlicy
nauczyciel bibliotekarz

cały rok

wychowawcy
pedagog szkolny

cały rok

wychowawcy
•
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cały rok
kontakt
indywidualny
wychowawcy z uczniem,
pedagoga szkolnego z
wychowawcy
uczniem

pedagog szkolny
•

3.
Kształtowanie
umiejętności
odróżniania dobra od zła, bycia
sprawiedliwym
i prawdomównym, nie krzywdzącym
słabszych,
pomagającym
potrzebującym.

realizacja
elementów
programów edukacyjno- nauczyciel religii
profilaktycznych

•

pomoc koleżeńska

•

akcje charytatywne

•

spotkania integracyjne z
dziećmi chorymi oraz
specjalnej troski

•

lekcje katechezy

•

rekolekcje

•

ocena zachowania ucznia,
obserwacja i reagowanie
nauczycieli na złe i dobre
zachowanie w czasie
przerw, lekcji, pochwały i
uwagi

wychowawcy
nauczyciele uczący
pedagog szkolny
nauczyciel świetlicy
nauczyciel bibliotekarz

dwa razy
w roku
cały rok

cały rok

wychowawcy
cały rok
•
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lektura, film, teatr —
omawianie
postaw wychowawcy
bohaterów; identyfikacja z pedagog szkolny
bohaterami pozytywnymi
poprzez
stosowanie
dramy,
metod nauczyciel religii
aktywizujących.

cały rok

cały rok

•

kontakt
indywidualny
wychowawcy z uczniem,
pedagoga szkolnego z
uczniem

•

lekcje religii

4.
Rozbudzanie
umiejętności
identyfikowania się ze swoją rodziną i jej
tradycjami; podejmowania obowiązków
domowych, rzetelnego ich wypełniania;
rozumienia co to jest sytuacja
ekonomiczna rodziny i nabywanie
wiedzy, że trzeba do niej dostosować
swoje oczekiwania.

•

lekcje tematyczne

wg planu

•

pedagog szkolny
ogólnopolska kampania wychowawcy
„Postaw na rodzinę”

5.
Zdobywanie
umiejętności
prawidłowego zachowania się w
stosunku do dorosłych i rówieśników
(formy grzecznościowe); rozumienia
potrzeby utrzymywania dobrych relacji z
sąsiadami
w miejscu zamieszkania; niesienia
pomocy.

•

wychowawcy
konsekwentne
wymaganie od uczniów
kultury na co dzień – pedagog szkolny
zwroty grzecznościowe
wychowawcy
wychowawcy
pogadanki,
zajęcia
wychowawcze
warsztatowe dotyczące wychowawcy
opiekunowie
savoir-vivre
koła teatralnego
gazetki klasowe

cały rok

wychowawcy
przygotowanie
teatrzyków, spektakli z
użyciem
starannego
języka polskiego

I półrocze

•

•
•
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wychowawcy

cały rok

cały rok

I półrocze

6. Nabywanie umiejętności bycia
tolerancyjnym wobec osób innej
narodowości, tradycji kulturowej.
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•

„Uczymy się kultury
słowa na wesoło —
wiersze,
rymowanki,
wystawy
prac
plastycznych

•

zajęcia
edukacyjne,
konkursy literackie —
bohater
lektur
przykładem
do
naśladowania w zakresie
wysławiania
się;
propagowanie
języka
literackiego i zachęcanie
do
czytania
wartościowych książek

wychowawcy
nauczyciel biblioteki

cały rok

wychowawcy

cały rok

pedagog szkolny

I półrocze

wychowawcy
nauczyciel wf

cały rok

•

lekcje tematyczne

•

program
edukacyjnoprofilaktyczny „Bajkowe
spotkania” w kl. II

7. Zdobywanie wiedzy o najbliższej
okolicy i jej ważniejszych obiektach; o
regionie w
jakim mieszka; o
wydarzeniach organizowanych przez
lokalną społeczność.

•

wycieczki

•

rajdy

•

pogadanki

8. Zdobywanie wiedzy o zagrożeniach ze
strony ludzi, wiedzę powiadamiania
dorosłych o wypadku, zagrożeniu, o
numerach alarmowych.

•

wychowawcy
zajęcia warsztatowe z SU
funkcjonariuszem KMP, wychowawcy świetlicy
Straży Pożarnej

•

lekcje tematyczne

cały rok

•

konkursy wiedzy

9.
Kształcenie
umiejętności
postępowania zgodnie
z normami
społecznymi
i moralnymi, poznawania, czym jest
nietolerancja.

•

lekcje tematyczne

•

lektura, film, teatr – wychowawcy
omawianie
postaw nauczyciel bibliotekarz
bohaterów; identyfikacja
z
bohaterami
pozytywnymi
poprzez
stosowanie dramy, metod
aktywizujących

10. Wychowanie w poszanowaniu
tradycji oraz dziedzictwa kulturowego –
świadome, aktywne i kulturalne
zachowania się w miejscach kultury.

•

zwracanie uwagi na wszyscy nauczyciele
kulturę
słowa:
w
miejscach publicznych,
podczas wycieczek i
imprez, w środkach
lokomocji, we wszystkich
pomieszczeniach
szkolnych

11. Rozwijanie zainteresowań kulturą
i sztuką oraz podejmowania własnych
prób twórczych.

•

wycieczki i
tematyczne
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cały rok
cały rok

•

12. Rozwijanie poczucie estetyki do
otaczającej rzeczywistości; utrzymania
porządku wokół siebie, sprzątania po

wychowawcy

udział
w
zainteresowań

warsztaty wychowawcy
pedagog szkolny

cały rok

cały rok

nauczyciele kół

cały rok

wychowawcy
nauczyciel plastyki

I półrocze

kołach

•

wernisaże
prac
plastycznych uczniów

•

„Podróże po kulturze”, wychowawcy świetlicy
„Savoire-vivre przy stole”
wychowawcy

I półrocze

sobie i pomagania innym w utrzymaniu
porządku.

cały rok
•

prowadzący
raz
w miesiącu

•

apele porządkowe

13.
Kształcenie
umiejętności
poszanowania własnego i cudzego
mienia. Nabywanie wiedzy dotyczącej
konsekwencji wynikających z niszczenia
lub przywłaszczania sobie cudzego
mienia,
w tym bezpłatnych podręczników.

•

rozmowa z dziećmi nt. wychowawcy
poszanowania
cudzej
własności,
w
tym
zapoznanie uczniów z
konsekwencjami
dokonania kradzieży –
„Procedura
postępowania
w
przypadku
kradzieży
przez ucznia”

cały rok

14.
Kształcenie
umiejętności
nawiązywania pozytywnych relacji z
rówieśnikami (profilaktyka agresji i
zachowań szkodliwych społecznie).

•

zajęcia przedmiotowe i wychowawcy
wychowawcze
oraz
przedsięwzięć
dotyczących poniższych
zagadnień: ostrożność w
kontaktach
z
nieznajomymi,
umiejętność
radzenia wychowawcy
sobie
w
trudnych pedagog szkolny
sytuacjach,
przypomnienie procedur
w zakresie profilaktyki
i bezpieczeństwa

cały rok

•
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pogadanki nt. dbałości o nauczyciele
ład i porządek w salach, apele
łazienkach,
na
korytarzach

pogadanki

i

lekcje

cały rok

tematyczne
dotyczące
zjawiska
agresji
(czynników
wywołujących agresję,
opanowania
i
przezwyciężania złości,
radzenia
sobie
ze
stresem, agresji słownej,
unikania
sytuacji
wywołujących
zachowania agresywne,
pokojowego
rozwiazywania
konfliktów, zachęcanie do
szukania pomocy w
trudnych sytuacjach u
osób dorosłych)
•

tworzenie
przyjemności
przykrości”

wychowawcy
pedagog szkolny

I półrocze

pedagog szkolny

I półrocze

nauczyciele
apele

prowadzący dwa razy w roku
raz w roku

wychowawcy
cały rok
wychowawcy
nauczyciele uczący
wrzesień

wychowawcy
„Banku pedagog szkolny
i
cały rok
pedagog szkolny
pracownicy instytucji
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•

program
edukacyjnoprofilaktyczny „Bajkowe
spotkania” w kl. II

•

apele porządkowe w celu
uświadamiania
szkodliwości
agresji
fizycznej i słownej

15.
Kształcenie
umiejętności
przyjmowania właściwych postaw i
zachowań służących bezpiecznemu
przebywaniu w szkole, w domu i na ulicy.

•

spektakle profilaktyczne

•

wzmacnianie
poczucia
odpowiedzialności
za
mienie
własne
i
społeczne
m.in.
za
bezpłatne podręczniki

•

„Łańcuch przyjaźni klas
pierwszych” (np. forma
kół, dłoni, ludzików lub
serduszek z imionami
dzieci)

•

zajęcia
profilaktycznowychowawcze

•

program
dla
klas
pierwszych
we
współpracy
z MKP służący wdrażaniu
do
bezpiecznego
poruszania się po drogach
w tym w drodze do i ze
szkoły

•
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pedagog szkolny
wychowawcy
policjant

wrzesień

wychowawcy

cały rok

pogadanki,
filmy
edukacyjne,
rozmowy wychowawcy
dotyczące przestrzegania
przepisów i znaków
drogowych,
bezpiecznego korzystania koordynatorzy p/poż.

dwa
w roku

razy

z urządzeń elektrycznych, inspektor BHP
właściwego reagowania pracownicy
w razie ataku psa
Straży Pożarnej
wychowawcy
•

dwa
w roku

tematyczne zajęcia –
nauka
wzywania
i
udzielania
pierwszej wychowawcy
pomocy przedmedycznej
cały rok

16.
Kształcenie
umiejętności
nawiązywania
współpracy
z
20

•

pogadanki tematyczne
dotyczące ogólnych zasad
korzystania ze sprzętu
ochrony
przeciwpożarowej (znaki
ewakuacyjne,
przeciwpożarowe,
sygnały
alarmowe,
telefony alarmowe)

•

cykl
pogadanek
dotyczący
bezpieczeństwa: „Bądź
bezpieczny na drodze”,
„Bezpieczne
zabawy
zimowe”, „Bezpiecznie
spędzam wakacje”

•

integracja klasowa i wychowawcy
szkolna – uroczystości,

cały rok

razy

rówieśnikami
pochodzącymi
ze
środowisk zagrożonych marginalizacją
lub dotkniętych biedą.

•

imprezy
klasowe
i
szkolne,
wycieczki,
pogadanki, gry i zabawy
wychowawcy
integracyjne
pedagog szkolny
rozpoznanie środowiska wychowawcy świetlicy
rodzinnego
uczniów,
organizacja
pomocy wychowawcy
materialnej dla dzieci i ich pedagog szkolny
rodzin — współpraca z
nauczyciele uczący
organizacjami
i
instytucjami
wspierającymi
pracę
szkoły

17. Kształtowanie zachowań
prospołecznych - wzmacnianie
wychowawczej roli szkoły.

•

indywidualizacja pracy z
uczniem, dostosowanie
wymagań edukacyjnych
do
indywidualnych
potrzeb i możliwości
psychofizycznych ucznia,
organizowanie różnych
form pomocy pp

•

zwracanie uwagi na nauczyciele
kulturę słowa podczas prowadzący apele
apeli porządkowych

cały rok

cały rok

raz
w miesiącu
cały rok

•
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wychowawcy
nagradzanie
uczniów nauczyciele uczący
pochwałami słownymi i w pedagog szkolny

indywidualnych zeszytach wychowawcy świetlicy
informacyjnych
cały rok

wychowawcy
nauczyciele uczący
wychowawcy świetlicy
•

•

•
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współpraca z rodzicami w wychowawcy
zakresie poprawy kultury
nauczyciele uczący
słowa uczniów
nauczyciele
zainteresowań

stała
kontrola
zachowania uczniów –
zwiększenie
czujności
nauczycieli
podczas
dyżurów, lekcji, zajęć
pozalekcyjnych

reagowanie
zachowania
zgodnie
z procedurami

na
uczniów

wychowawcy
nauczyciele uczący
pedagog szkolny
wychowawcy świetlicy
wychowawcy
nauczyciele uczący
pedagog szkolny
wychowawcy świetlicy

cały rok
kół

cały rok

cały rok

wychowawcy
pedagog szkolny
wychowawcy

cały rok

wychowawcy
nauczyciele uczący
wychowawcy świetlicy

cały rok

•

współpraca z rodzicami w
zakresie przeciwdziałania pedagog szkolny
agresji
wychowawcy

cały rok

wg planu

18. Kształcenie umiejętności współpracy
z dziećmi chorymi, z deficytami
rozwojowymi - podnoszenie jakości
edukacji włączającej w szkołach i
placówkach systemu oświaty.
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•

działania
i
akcje
charytatywne na rzecz
potrzebujących ludzi i
zwierząt

•

pomoc koleżeńska

•

treningi
przyjmowania
postawy
stojącej
w
kontakcie z osobą dorosłą

•

ogólnopolska kampania
„Postaw na rodzinę”

•

zajęcia integracyjne

•

pomoc koleżeńska

•

pogadanki

•

wycieczki

wychowawcy

cały rok

19. 100-lecie odzyskania niepodległości
– wychowanie do wartości i
kształtowanie patriotycznych postaw
uczniów.
Zdobywanie wiedzy dotyczącej symboli
narodowych i najważniejszych wydarzeń
historycznych, ludzi zasłużonych dla
miejscowości, w której mieszka, dla
Polski i świata.

•

Konkurs „Zaśpiewać dla
Niepodległej”, kl. II-III

wychowawcy

wrzesień 2018 r.
listopad 2018 r.

wychowawcy
listopad 2018 r.
•

•

„Moja Mała Ojczyzna” konkurs ortograficzny; wychowawcy
kl. II - III

I półrocze 2018/19

„Moja Mała Ojczyzna” – wychowawcy
symbole
narodowe
w pracach plastycznych;
kl. I – III

wrzesień
/październik
2018/19

wychowawca

20. Kształcenie zawodowe oparte na
ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego.
Poznawanie
roli/znaczenia
pracy
w
życiu
człowieka;
zawodów
24

•

lekcje tematyczne

•

apele i
szkolne

•

lekcje muzealne

•

wernisaże

•

udział
w
Międzynarodowym
Projekcie „Piękna Nasza
Polska cała” – kl. I b

•

lekcje tematyczne

•

spotkania
z
prezentującymi
zawody

uroczystości

wychowawcy
ludźmi SU
różne wychowawcy świetlicy

rok 2018/19

wykonywanych przez najbliższych;
zdobywanie wiedzy nt. działań, które
wykonują np. kolejarz, aptekarz.

Duchowy

1. Nabywanie wiedzy dotyczącej
równych praw ludzi, niezależnie od tego,
gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką
religię wyznają, jaki mają status
materialny; wdrażanie do okazywania
szacunku osobom starszym.

•

wycieczki

•

ogólnopolska kampania
„Postaw na rodzinę”

• tematyczne lekcje
• scenki dramowe

pedagog szkolny
wychowawcy

I półrocze 2018/19

wychowawcy
nauczyciele uczący

cały rok

nauczyciel religii

cały rok

wychowawcy

cały rok

wychowawcy

cały rok

• przedstawienia,
inscenizacje
• rozmowy z rodzicami
• lekcje religii
• rekolekcje

2. Nabywanie wiedzy dotyczącej tego,
na co ma wpływ, na czym mu zależy, do
czego może dążyć nie krzywdząc innych;
uwrażliwianie na krzywdę i potrzeby
innych.
3.
Kształcenie
umiejętności
przeciwstawiania się kłamstwu i
obmowie;
rozwijanie
sprawności
oceniania zachowania bohaterów baśni,
opowiadań, legend, komiksów.

•

lekcje tematyczne

• pomoc koleżeńska

•

lekcje tematyczne

•

scenki dramowe

•

bohater książek, filmów, wychowawcy
sztuk
teatralnych nauczyciel bibliotekarz
przykładem
do
naśladowania
nauczyciel religii

cały rok

cały rok

4. Wdrażanie do przestrzegania reguły
„nie
kradnij”,
rozwijanie
25

•

lekcje religii

•

lekcje tematyczne

wychowawcy

cały rok

odpowiedzialności za szkody wynikające
z niewłaściwego zachowania.

•

scenki dramowe

•

wdrażanie
szkolnych

•

5. Kształcenie umiejętnego doboru
przyjaciół i pielęgnowania przyjaźni w
miarę swoich możliwości.
6.
Przygotowanie
uczniów
przyjmowania postawy tolerancji.

do

7. Wpajanie podstawowych wartości:
rodzina, przyjaźń, zdrowie, prawda.

wychowawcy
nauczyciel bibliotekarz

bohater książek, filmów,
sztuk
teatralnych nauczyciel religii
przykładem
do
naśladowania

cały rok

cały rok

•

lekcje religii

•

lekcje tematyczne

wychowawcy

cały rok

•

lekcje religii

nauczyciel religii

cały rok

•

lekcje tematyczne

wychowawcy

cały rok

•

scenki dramowe

•

wycieczki do kina i teatru
nauczyciel religii

cały rok

wychowawcy

cały rok

•

lekcje religii

•

lekcje tematyczne

•

scenki dramowe

•

prace plastyczne

•

wycieczki do kina i teatru

•

•
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procedur

pedagog szkolny
ogólnopolska kampania wychowawcy
„Postaw na rodzinę”
nauczyciel religii
lekcje religii

wg planu

cały rok

8. Kształtowanie umiejętności oceniania
i korygowania własnego postępowania.

•

samoocena uczniów ich wychowawcy
zachowania i osiągnięć
edukacyjnych

cały rok

9. Lansowanie
niesienia pomocy
potrzebującym, także w sytuacjach
codziennych
wzmacnianie
wychowawczej roli szkoły.

•

lekcje i pogadanki nt. wychowawcy
takich
wartości
jak:
uczciwość,
szacunek
wobec innych (starszych,
chorych,
wychowawcy
niepełnosprawnych),
bezinteresowna pomoc) SU
osoby zaproszone

cały rok

•
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czytanie głośne bajek i
opowieści,
omawianie wychowawcy
z dziećmi konkretnych
cech
i
zachowań
wychowawcy
bohaterów
pedagog szkolny

•

pomoc koleżeńska

•

wyróżnianie
na
apelu/nagradzanie
uczniów za kulturalne
zachowania — oprócz nauczyciel religii
kultury
osobistej
szczególna
uwaga
zwracana będzie na takie
postawy jak: uczciwość,
bezinteresowna pomoc

wychowawcy

cały rok

cały rok
cały rok

cały rok

cały rok

oraz szacunek
innych ludzi

Fizyczny

1. Promowanie zdrowego stylu życia
i dbanie o zdrowie swoje i innych:
a. kształtowanie nawyków z zakresu
higieny osobistej i czystości odzieży

•

lekcje tematyczne z
uwzględnieniem
zagadnienia wolontariatu

•

akcje charytatywne

•

lekcje religii

•

wychowawcy
wyrabianie nawyku mycia pielęgniarka szkolna
rąk

•
•
•

•

b. zdobywanie wiedzy nt. znaczenia
właściwego odżywianie się oraz
aktywności fizycznej dla zdrowia
człowieka

wobec

pogadanki

cały rok

pokaz mycia zębów –
fluoryzacja
wychowawcy świetlicy
zajęcia
poświęcone
higienie

cały rok

przestrzeganie
regulaminu
szkolnej

stołówki

•

lekcje tematyczne

•

lekcje wf

•

dodatkowe
ruchowe

•

rajdy

wychowawcy
nauczyciel
zajęcia pozalekcyjnych
nauczyciel wf
pedagog szkolny
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cały rok
zajęć cały rok

cały rok

•

całoroczna akcja szkolna wychowawcy
„Zdrowo,
bezpiecznie,
ciekawie”
(projekt
własny)

c. zdobywanie wiedzy dotyczącej
okoliczności
zażywania
lekarstw
podawanych tylko przez dorosłych
zgodnie
z przeznaczeniem

•

lekcje tematyczne

wychowawcy

cały rok

d. dbanie o prawidłową postawę
np. siedząc w ławce, przy stole

•

pogadanki

wychowawcy

cały rok

e. kształtowanie nawyków bezpiecznego
zachowania się w trakcie lekcji i zajęć
ruchowych

•

pogadanki

wychowawcy

cały rok

•

zajęcia z wykorzystaniem wychowawcy
sali zabaw ruchowych
wyposażonej
dzięki
programowi rządowemu
wychowawcy
„Radosna Szkoła” oraz
nauczyciel wf
obiektów sportowych

cały rok

f. zdobywanie wiedzy o zagrożeniach dla
środowiska przyrodniczego ze strony
człowieka: wypalaniu łąk i ściernisk,
zatruwaniu powietrza i wód, pożarów
lasów, wyrzucaniu odpadów, spalaniu
śmieci; ochronie przyrody (nie śmieci,
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•

„Dzień Sportu”

•

zajęcia pozalekcyjne

•

lekcje tematyczne

•

pogadanki

•

spotkania
pracownikami
Pożarnej

czerwiec

nauczyciele kół

cały rok

wychowawcy

cały rok

wychowawcy

raz
w roku

z
Straży

szanuje rośliny, zachowuje ciszę
w parku i w lesie, dokarmia ptaki)

•

obchody Dni Ziemi

wychowawcy
wychowawcy świetlicy

cały rok

wychowawcy

cały rok

wychowawcy

cały rok

• spotkania z ciekawymi
ludźmi
g. zdobywanie wiedzy nt. zagrożeń ze
strony zwierząt (niebezpieczne, chore
zwierzęta) i roślin (trujące owoce, liście,
grzyby) oraz zachowania się w sytuacji
zagrożenia

•

scenki dramowe

• lekcje tematyczne
• prace plastyczne
• spotkania z pracownikami
z TOZ

h. zdobywanie wiedzy i kształtowanie
umiejętności z zakresu udzielania
pierwszej pomocy

•

zajęcia praktyczne

i.
kształtowanie
umiejętności
rozwiązywania sytuacji problemowych
bez stosowania przejawów agresji i
przemocy

•

zajęcia
z
udziałem pedagog szkolny
pracowników PPP, OIK
pracownicy instytucji

• zajęcia
profilaktyczne

cały rok
cały rok

edukacyjnowychowawcy
cały rok

•

•
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pedagog szkolny
elementy
programu wychowawcy
profilaktycznego
A.Kołodziejczyk „Spójrz
inaczej” w kl. I-III
całoroczna akcja szkolna
„Zdrowo,
bezpiecznie,

cały rok

ciekawie”
własny)
j. kształtowanie właściwych nawyków
żywieniowych

•

pogadanki i filmy nt. wychowawcy
właściwego odżywiania

•

wspólne
przygotowywanie
spożywanie posiłków

•

•

k. uświadamianie zagrożeń płynących
z uzależnień

•

•
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(projekt
cały rok

i

promowanie zdrowego
odżywiania
–
odpowiednia
ilość
warzyw i owoców w
codziennej diecie
konkursy
i
gazetki
klasowe
tematyczne
zajęcia wychowawcy
dotyczące szkodliwości
palenia tytoniu

cały rok

pedagog szkolny

I półrocze

program
edukacyjnoprofilaktyczny „Nie pal pedagog szkolny
przy mnie, proszę” w kl. III pracownik OIK

raz w roku

•

gra
profilaktyczna wychowawcy
„Razem
przeciw wychowawcy
używkom”
pedagog szkolny
w kl. III

•

spektakle profilaktyczne

raz w roku
II półrocze

2.
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków żywieniowych w celu
profilaktyki otyłości - wzmacnianie
wychowawczej roli szkoły.

•

konkursy szkolne (wiedzy,
plastyczne)

•

projekt
własny pedagog szkolny
profilaktyki
otyłości wychowawcy
„Stawiam na zdrowie”
pielęgniarka szkolna

•

pedagog szkolny
pracownicy instytucji
zajęcia
z
pracownika
dietetyka

udziałem
PSSE,

cały rok

I półrocze

pedagog szkolny
cały rok
wychowawcy

•

•

•
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„Program dla szkół”
(mleko
i
produkty
mleczne oraz owoce i pedagog szkolny
warzywa)
pogadanki nt. wpływu pedagog szkolny
otyłości u dziecka na wychowawcy
zdrowie i dalsze życie

przerwa z zagadką o
owocach i warzywach w
kl. I

cały rok

wrzesień

cały rok

•

3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych
w Sieci.
Zdobywanie wiedzy nt. zagrożeń
wynikających z nieodpowiedzialnego
korzystania z komputera, Internetu,
multimediów, telefonu komórkowego.

całoroczna akcja szkolna
„Zdrowo,
bezpiecznie,
ciekawie”
(projekt
własny)

• pogadanki

rok 2018/2019

wychowawcy

• tematyczne lekcje
• apele

nauczyciele
apele

dwa
prowadzący w roku 2018/19
rok 2018/2019

zajęcia
z
udziałem pedagog szkolny
pracownicy instytucji
pracowników PPP, OIK, PSSE
•

rok 2018/19

pedagog szkolny
wychowawcy
• zajęcia
profilaktyczne

edukacyjno-

• całoroczna akcja szkolna
„Zdrowo,
bezpiecznie,
ciekawie” (projekt własny)

rok 2018/19
pedagog szkolny
wychowawcy

II półrocze 2018/19

wychowawcy

II półrocze 2018/19

pedagog szkolny
• „Wędrówki
wirusa wychowawcy
komputerowego” – konkurs
plastyczny i prezentacja prac;
kl. II-III
wychowawca
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rok 2018/19

razy

• „Poznajemy
świat
emotikonek”
–
lekcja
tematyczna, quiz „Odgadnij
znaczenie emotikonki” (praca
w
grupach),
ozdabianie
ciasteczek; kl. II-III

• Ogólnopolski Program
„Uczymy Dzieci Programować”
– wdrażanie programu w kl. I
Intelektualny

1.
Rozbudzanie,
rozwijanie
zainteresowań poprzez aktywność na
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Kształtowanie
umiejętności
gospodarowania wolnym czasem.

•

•

•

działalność kół w oparciu nauczyciele prowadzący koła cały rok
o
diagnozę
zainteresowań uczniów
wychowawcy
cały rok
uroczystości i imprezy wychowawcy
szkolne
cały rok
pedagog szkolny
wychowawcy świetlicy
współpraca
np.
z
SU
Młodzieżowym Domem
Kultury, MCKiS, BWA,
Teatrem
Sztuk — wychowawcy
wspólne imprezy, akcje,
przedstawienia itp.
cały rok
wychowawcy
wychowawcy

•
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prace na rzecz klasy i
szkoły

cały rok
cały rok

2. Kształcenie nawyku systematycznego
realizowania obowiązku szkolnego .

•

gry i zabawy zespołowe

•

wycieczki szkolne zgodne
z
potrzebami
programowymi
i
potrzebami uczniów

•

cały rok
odrabianie
zadań wychowawcy
domowych
• samodzielne
przygotowanie się do
lekcji
• proszenie o pomoc, gdy
jest ona konieczna
• uczenie
się
dobrej
cały rok
wychowawcy
organizacji pracy
• praca indywidualna z pedagog szkolny
wychowawcy świetlicy
uczniami na lekcji
nauczyciele
zajęć
• organizowanie
specjalistycznych
samopomocy koleżeńskiej
• stosowanie
różnego
rodzaju nagród dla uczniów
•
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organizowanie pomocy
uczniom z trudnościami
w
nauce:
zajęcia
dodatkowe, korekcyjnokompensacyjne,
logopedyczne,
terapeutyczne, zajęcia z
pedagogiem szkolnym i
zajęcia
świetlicowe

wszyscy nauczyciele

cały rok

pedagog szkolny
pracownicy PPP

I półrocze

wychowawcy
nauczyciele uczący

cały rok

(odrabianie zadań)

3.
Rozwijanie
czytelniczych.
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kompetencji

wychowawcy
pedagog szkolny

•

stosowanie
różnego
rodzaju wzmocnień i
nagród dla uczniów

•

spotkania warsztatowe
dla
rodziców:
Jak
motywować dziecko do
nauki w domu, aby
uzyskiwało sukcesy w
szkole

•

zebrania z rodzicami,
„dni otwarte”

•

monitorowanie
frekwencji uczniów
prowadzenie
miesięcznych
kart/sprawozdań

cały rok

–

•

wyjścia do MBP na wychowawcy
spotkania autorskie z nauczyciel bibliotekarz
pisarzami książek dla
dzieci

•

lekcje
konkursy,

biblioteczne,
imprezy

cały rok

organizowane
bibliotekę szkolną
•

udział w akcjach: „Cała
Polska czyta dzieciom”,
„Klub czytających babć i
dziadków”

•

zabawy,
inscenizacje,
czytanie na role, apele,
wystawy w oparciu o
ciekawe
książki
w
bibliotece szkolnej
wystawy tematyczne prac
uczniów na korytarzach
szkolnych i w klasach
prezentacja wytworów i
umiejętności
uczniów
w
ramach
imprez
środowiskowych,
akademii, akcji szkolnych

•

•

4.
Wdrażanie
nowej
podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność,
kreatywność
i innowacyjność uczniów.

przez

•

wykorzystywanie przez wychowawcy
nauczycieli technologii
nauczyciel
komputerowej
na zajęć komputerowych
lekcjach
wychowawcy
•

rok 2018/19
wykorzystywanie
narzędzi matematyki w
życiu codziennym, a także
wychowawcy
kształcenie
myślenia
matematycznego
wychowawcy
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rok 2018/19

rok 2018/19

•

nauczyciel
poszukiwanie,
komputerowych
porządkowanie,
krytyczna analiza oraz
wykorzystanie informacji nauczyciele kół
z różnych źródeł
wychowawcy

wychowawcy
kreatywne
rozwiązywanie
problemów z różnych
dziedzin ze świadomym wychowawcy
wykorzystaniem metod
i narzędzi wywodzących
się z informatyki
wychowawcy
nauczyciele uczący
• koła zainteresowań
•
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•

wycieczki zgodnie
potrzebami
zainteresowaniami
uczniów

•

szkolne i międzyszkolne
konkursy przedmiotowe

•

metody aktywizujące
na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych

z
i

zajęć rok 2018/19

rok 2018/19
rok 2018/19

rok 2018/19
rok 2018/19

Klasy IV-VIII
Obszar
rozwoju

Cele szczegółowe

Emocjonalny

1. Kształcenie umiejętności akceptacji
samego siebie i tolerancji wobec innych.

Zadania do wykonania

•

•
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Osoby
odpowiedzialne

Czas
realizacji

kontakt
indywidualny wychowawcy
wychowawcy z uczniem

cały rok

wychowawcy
stosowanie
metod nauczyciele uczący
aktywizujących
na
lekcjach,
odgrywanie
wychowawcy
scenek

cały rok

cały rok

•

cały rok

pedagog szkolny
pracownicy
instytucji

cały rok

•

lekcje tematyczne

•

zajęcia warsztatowe z
udziałem pracowników
instytucji

2. Rozwijanie umiejętności współpracy
z innymi w grupie zadaniowej, poprzez
kontrolowanie stopnia swoich emocji.

•

gry i zabawy

wychowawcy

cały rok

3. Rozwijanie umiejętności właściwego
zachowania się w różnych sytuacjach np.
stresowych, problemowych, nowych,
radzenia sobie ze złymi emocjami,
stresem.

•

gry i zabawy

wychowawcy

cały rok

•

analiza
sytuacji wychowawcy
konfliktowych w klasie

cały rok

•

lekcje tematyczne

wychowawcy

cały rok

•

zajęcia warsztatowe w wychowawcy
zespole
klasowym pedagog szkolny

4. Pogłębianie wiedzy nt. czynników
pozytywnych
i
negatywnych
wpływających na samopoczucie w szkole
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pedagog szkolny
indywidualny kontakt z pracownicy
rodzicami
w
celu instytucji
diagnozy
zachowań
ucznia
wychowawcy

cały rok

i w domu oraz wiedzy o sposobach
eliminowania czynników negatywnych.
5. Poszerzanie wiedzy nt. pokonywania
kryzysów rozwojowych związanych
z trudnymi sytuacjami życiowymi.

nt.
kształtowania pracownicy
pozytywnych
relacji instytucji
między rówieśnikami
•

•

•
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wspieranie uczniów w
sytuacjach
trudnych,
wskazywanie instytucji
niosących
pomoc,
udzielanie wzmocnień
pozytywnych
jako
zachęty do pokonywania
trudności
indywidualna i grupowa
terapia w trudnych
sytuacjach
życiowych
(śmierć bliskiej osoby,
choroba,
rozwód
rodziców, przemoc w
rodzinie,
wyjazd
rodziców za granicę itp.)
indywidualny kontakt z
rodzicami
w
celu
diagnozy
trudności
dydaktycznowychowawczych ucznia,
planowania pomocy pp i
współpraca
z
organizacjami
i
instytucjami
wspierającymi
pracę
szkoły

wychowawcy
pedagog szkolny

cały rok

wychowawcy
pedagog szkolny

cały rok

wychowawcy
pedagog szkolny
nauczyciele uczący

cały rok

wychowawcy
pedagog szkolny

cały rok

Społeczny

1. Pogłębianie wiedzy o prawach i
obowiązkach oraz systemie kar i nagród
zawartych
w
Statucie
szkoły;
respektowanie ich.

2. Nabywanie sprawności poruszania się
w
zakresie
pojęć:
koleżeństwo,
tolerancja,
przyjaźń,
współpraca,
pomoc.

•

wdrażanie
Niebieskiej
sytuacji
domowej

•

przypomnienie uczniom wychowawcy
zawartych w Statucie
praw i obowiązków
ucznia oraz systemu kar
wychowawcy
i nagród

•

przypomnienie uczniom
regulaminu SU i zasad wychowawcy
oceniania

•

wybory do samorządu
szkolnego i klasowego

•

pogadanki

•

tematyczne lekcje

•

organizowanie
sytuacji wychowawcy
wymagających dokonania nauczyciele uczący
samooceny przez uczniów pedagog szkolny
realizacja
przez nauczyciel świetlicy
wychowawców
nauczyciel bibliotekarz
elementów
z
programów
profilaktycznych
lektura, film, teatr omawianie
postaw

•

•
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procedury
Karty w
przemocy

nauczyciele uczący

wrzesień

wrzesień

wrzesień

cały rok

cały rok

•

•

akcje charytatywne

•

pomoc koleżeńska
spotkania integracyjne z
dziećmi chorymi oraz
specjalnej troski

•

3. Rozwijanie umiejętności odróżniania
dobra od zła, bycia sprawiedliwym
i
prawdomównym,
pomagania
potrzebującym.

•

lekcje religii
rekolekcje

•

ocena zachowania ucznia,
obserwacja i reagowanie
nauczycieli na złe i dobre
zachowanie w czasie
przerw, lekcji, pochwały i
uwagi

•
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bohaterów; identyfikacja z
bohaterami pozytywnymi
poprzez
stosowanie
dramy,
metod
nauczyciel religii
aktywizujących.
kontakt
indywidualny
wychowawcy z uczniem,
pedagoga szkolnego z
uczniem

cały rok

wychowawcy
nauczyciele uczący
pedagog szkolny
nauczyciel świetlicy
nauczyciel bibliotekarz

cały rok

wychowawcy

cały rok

lektura, film, teatr —
omawianie
postaw wychowawcy
bohaterów; identyfikacja z pedagog szkolny
bohaterami pozytywnymi

cały rok

poprzez
stosowanie
dramy,
metod
wszyscy nauczyciele
aktywizujących.
•

•
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kontakt
indywidualny
wychowawcy z uczniem, wszyscy nauczyciele
pedagoga szkolnego z
uczniem
wychowawca
pedagog szkolny
nagradzanie
uczniów nauczyciel religii
pochwałami i karanie
uwagami słownie i w
klasowych
zeszytach nauczyciel religii
pochwał i uwag

•

organizowanie sytuacji
wymagających
dokonania samooceny
przez uczniów

•

kontakt indywidualny z
uczniem

•

lekcje religii

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok
raz w roku

4. Pogłębianie wiedzy nt. podstawowych
funkcji rodziny z podkreśleniem miejsca
w rodzinie.

5. Wzmacnianie więzi emocjonalnej
w rodzinie poprzez znajomość wartości
i tradycje w rodzinie (wspólne
świętowanie, spędzanie wolnego czasu).

6. Rozszerzanie wiedzy o uczestnictwie
Polski we wspólnocie europejskiej,
używając pojęć: Unia Europejska,
europejska
solidarność,
stosunki
międzynarodowe oraz poznaje symbole
unijne (flagę, hymn – Oda do radości),
patriotyzm.

•

rekolekcje

•

lekcje tematyczne

wychowawcy

cały rok

•

lekcje religii

nauczyciel religii

cały rok

•

pedagog szkolny
ogólnopolska kampania
wszyscy nauczyciele
„Postaw na rodzinę”

•

lekcje tematyczne

wychowawcy

cały rok

•

lektura, film, teatr –
omawianie
postaw
bohaterów, identyfikacja
z
bohaterami
pozytywnymi
poprze
stosowanie
dramy,
metod
aktywizujących

wychowawcy
nauczyciel
j. polskiego

cały rok

pedagog szkolny
wszyscy nauczyciele

wg planu

wychowawcy

cały rok

•

ogólnopolska kampania
„Postaw na rodzinę”

•

lekcje tematyczne

•

konkursy
plastyczne

wiedzy

wychowawcy
i nauczyciele j. angielskiego

wg planu

II półrocze

wychowawcy
II półrocze
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•

zajęcia tematyczne

nauczyciele
j. angielskiego

7.
Zaznajamianie
z
działaniami
samorządu uczniowskiego.

•

lekcje wychowawcze

wychowawcy

cały rok

8. Kształtowanie postawy bycia
tolerancyjnym wobec osób innej
narodowości,
tradycji
kulturowej,
orientacji seksualnej, wyznania, wyglądu
zewnętrznego np. otyłość.

•

lekcje tematyczne

wychowawcy
nauczyciele
j. polskiego, historii, WDŻ

cały rok

•

9. Poszerzanie wiadomości o najbliższej
okolicy i jej ważniejszych obiektach.

10. Propagowanie postaw zgodnych
z przyjętymi normami społecznymi
i moralnymi, ze zwróceniem uwagi na
zagrożenia
wynikające
z
bycia
nietolerancyjnym. Rozwijanie właściwej
komunikacji interpersonalnej.
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wychowawcy
nauczyciel
bibliotekarz

zajęcia
edukacyjne,
konkursy literackie –
bohater
lektur pedagog szkolny
przykładem
do pracownicy
naśladowania
instytucji

•

zajęcia
edukacyjnoprofilaktyczne

•

wycieczki

•

rajdy

•

pogadanki

•

lekcje tematyczne

cały rok

cały rok

wychowawcy
nauczyciel wf
wychowawcy
świetlicy

cały rok

wychowawcy
nauczyciele
j. polskiego, historii, WDŻ

cały rok

pedagog szkolny

•

•
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zajęcia
edukacyjno- pracownicy
instytucji
profilaktyczne
wychowawcy
nauczyciel j. polskiego
lektura, film, teatr – bibliotekarz
omawianie
postaw
bohaterów, identyfikacja
z
bohaterami
pozytywnymi
poprzez
stosowanie
dramy,
metod aktywizujących

cały rok

cały rok

11. Umacnianie postawy poszanowania
wspólnej i cudzej własności. Nabywanie
wiedzy
dotyczącej
konsekwencji
wynikających
z
niszczenia
lub
przywłaszczenia sobie cudzego mienia,
w tym bezpłatnych podręczników.

•

pogadanki,
wychowawcy
przypomnienie uczniom
konsekwencji dokonania
kradzieży – procedura
postępowania
w
przypadku
kradzieży
przez ucznia

cały rok

12. Wzmacnianie pozytywnych relacji
z rówieśnikami (profilaktyka agresji
i zachowań szkodliwych społecznie).

•

pogadanki
i
lekcje wychowawcy
tematyczne
dotyczące pedagog szkolny
zjawiska
agresji
(czynników
wywołujących agresję,
opanowania
i
przezwyciężania złości,
radzenia
sobie
ze
stresem, agresji słownej, wychowawcy
unikania
sytuacji
wywołujących
zachowania agresywne,
pokojowego
rozwiazywania

cały rok

cały rok

•

konfliktów, zachęcanie do
szukania pomocy w
trudnych sytuacjach u
wychowawcy
osób dorosły)
pedagog szkolny
zajęcia przedmiotowe i pracownicy instytucji
wychowawcze
oraz
przedsięwzięcia
dotyczące
poniższych
zagadnień: ostrożność w
kontaktach
z
nieznajomymi,
umiejętność
radzenia
sobie
w
trudnych
sytuacjach,
przypomnienie procedur
w zakresie profilaktyki i
bezpieczeństwa

•
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opiekun SU

cały rok

dwa
w roku

wychowawcy
raz w roku
pedagog szkolny
pracownicy instytucji

pedagog szkolny
lekcje wychowawcze – funkcjonariusz KMP
pogadanki,
dyskusje, wychowawcy
odgrywanie
scenek
rodzajowych dotyczących
komunikowania się i
umiejętności słuchania
innych,
opanowania wychowawcy,
negatywnych
emocji, nauczyciele przyrody
rozumienia
siebie
i
innych,
budowania pedagog szkolny
poczucia
własnej
wartości, podejmowania
decyzji
pedagog szkolny

cały rok

raz w roku
raz w roku

4 października

I półrocze

razy
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•

apele porządkowe w celu wychowawcy
uświadamiania
szkodliwości
agresji
fizycznej i słownej

•

spektakle profilaktyczne

•

zajęcia
profilaktycznowychowawcze

•

spotkania z policjantem

•

dobre rady – tworzenie
przez klasy banku zasad
dobrego zachowania się
w szkole np. w formie
słońca z promieniami

•

obchody
Światowego
Dnia Zwierząt

•

cykl zajęć edukacyjnoprofilaktycznych
„Z
kulturą na co dzień”

cały rok

13.
Podnoszenie
umiejętności
przyjmowania właściwych postaw i
zachowań służących bezpiecznemu
przebywaniu w szkole, w domu i na ulicy.

•

całoroczna akcja szkolna
„Zdrowo,
bezpiecznie,
ciekawie”
(projekt
własny)

•

zajęcia tematyczne z
udziałem funkcjonariuszy
KMP służące ćwiczeniom
do
bezpiecznego
poruszania
się
po
drogach, w tym w drodze
do i ze szkoły

•

•

•

pogadanki,
filmy
edukacyjne,
rozmowy
dotyczące przestrzegania
przepisów i znaków
drogowych,
bezpiecznego korzystania
z urządzeń elektrycznych,
właściwego reagowania
w razie ataku psa

pedagog szkolny
wychowawcy
policjant

I półrocze

wychowawcy
nauczyciel techniki

cały rok

nauczyciel techniki
policjant

II półrocze

pedagog szkolny
pielęgniarka szkolna

I półrocze

przygotowanie uczniów
do
zdobycia
karty
koordynatorzy p/poż.
rowerowej, a tym samym
do
bezpiecznego inspektor BHP
poruszania się po drodze pracownicy Straży Pożarnej
wychowawcy

dwa
w roku

tematyczne zajęcia –
nauka
wzywania
i wychowawcy
udzielania
pierwszej
cały rok
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razy

pomocy przedmedycznej
(program własny)

14. Kształtowanie właściwej współpracy
z rówieśnikami pochodzącymi ze
środowisk zagrożonych marginalizacją
lub dotkniętych biedą.

•

pogadanki tematyczne
dotyczące ogólnych zasad
korzystania ze sprzętu
ochrony
przeciwpożarowej (znaki
ewakuacyjne,
przeciwpożarowe,
sygnały
alarmowe,
telefony alarmowe)

•

cykl
pogadanek
dotyczący
bezpieczeństwa: „Bądź
bezpieczny na drodze”,
„Bezpieczne
zabawy
zimowe”, „Bezpiecznie
spędzam wakacje”

•

integracja klasowa i wychowawcy
szkolna — uroczystości,
imprezy
klasowe
i
szkolne,
wycieczki,
wychowawcy
pogadanki, gry i zabawy
pedagog szkolny
integracyjne
wychowawcy
świetlicy
rozpoznanie środowiska
rodzinnego
uczniów,
organizacja
pomocy wychowawcy

•
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cały rok

cały rok

materialnej dla dzieci i ich pedagog szkolny
rodzin — współpraca z nauczyciele uczący
organizacjami
i
instytucjami
wspierającymi
pracę
szkoły

15.
Promowanie
zachowań
prospołecznych
wzmacnianie
wychowawczej roli szkoły.

•

indywidualizacja pracy z
uczniem, dostosowanie
wymagań edukacyjnych
do
indywidualnych
potrzeb i możliwości
psychofizycznych ucznia,
organizowanie różnych
form pomocy pp

•

reagowanie
zachowania
zgodnie
z procedurami

•

•
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cały rok

na wszyscy nauczyciele
uczniów pedagog szkolny

cały rok

wszyscy nauczyciele
pedagog szkolny

cały rok

współpraca z rodzicami w
zakresie poprawy kultury
wszyscy nauczyciele
słowa uczniów
pedagog szkolny
stała
kontrola
zachowania uczniów – wychowawcy
zwiększenie
czujności nauczyciel techniki
nauczycieli
podczas wychowawcy świetlicy
dyżurów, lekcji, zajęć

cały rok

cały rok

pozalekcyjnych

•

•

•
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wszyscy nauczyciele
pedagog szkolny

imprezy
integracyjne,
wszyscy nauczyciele
wystawy z okazji Świąt
pedagog szkolny
nauczyciel bibliotekarz
wychowawcy świetlicy

wszyscy nauczyciele
pedagog szkolny
nauczyciel bibliotekarz
analiza
aktualnych
wychowawcy świetlicy
zdarzeń,
sytuacji,
wyciąganie
wniosków,
podejmowanie działań
naprawczych
przez
nauczycieli
konsekwentne
wymaganie od uczniów
kultury na co dzień –
zwroty grzecznościowe
(wszystkie pomieszczenia
szkolne,
miejsca
publiczne,
wycieczki,
imprezy,
środki
lokomocji)

cały rok

cały rok

cały rok

•

treningi przyjmowania
postawy
stojącej
w kontakcie z osobą
dorosłą

16. Rozwijanie współpracy z dziećmi Podnoszenie jakości edukacji
chorymi, z deficytami rozwojowymi, włączającej
w
szkołach
osobami niepełnosprawnymi i starszymi. i placówkach systemu oświaty:
wychowawcy
• zajęcia integracyjne

17. Kształcenie zawodowe oparte na
ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego.
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•

pomoc koleżeńska

•

pogadanki

•

wycieczki

•

zajęcia warsztatowe w
ośrodku
dla
dzieci wychowawcy
niepełnosprawnych
pedagog szkolny

wychowawcy
pedagog szkolny

•

akcje charytatywne na
rzecz
potrzebujących
ludzi i zwierząt

•

spotkanie
pracownikiem DPS

•

lekcje tematyczne

cały rok

raz w roku

cały rok

pedagog szkolny

raz w roku

wychowawcy
doradca zawodowy

cały rok

z

•

18. 100-lecie odzyskania niepodległości
– wychowanie do wartości i
kształtowanie patriotycznych postaw
uczniów.

spotkania
przedstawicielami
różnych zawodów

wychowawcy
z doradca zawodowy

cały rok

wychowawcy
doradca zawodowy

cały rok

wychowawcy
nauczyciele
j. polskiego, historii

I półrocze 2018/19

•

wycieczki do zakładów
pracy

•

lekcje muzealne

•

wernisaże

•

wycieczki
tematyczne
(miejsca pamięci)

wrzesień 2018 r.
wychowawcy
wrzesień 2018 r.

•

Lekcje tematyczne na
zajęciach z wychowawcą: nauczyciel historii
„Co to znaczy być
patriotą?”,
kl. IV-VIII
nauczyciel muzyki

październik 2018 r.
październik 2018 r.
listopad 2018 r.

•

Wystawa historyczna na
terenie
szkoły
pod nauczyciel muzyki
hasłem: „Droga Polaków
do Niepodległości”.
wychowawcy

listopad 2018 r.

listopad 2018 r.
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nauczyciel historii
•

listopad 2018 r.

Konkurs „Zaśpiewać dla
Niepodległej”
wychowawcy
listopad 2018 r.

•

•
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„A to Polska właśnie –
poznajemy świat muzyki
ludowej”
–
lekcja
tematyczna, quiz; kl. VIVII

„Nie trać wiary w
Niepodległą”
–
wieczornica, kl. VII-VIII

•

Konkurs historyczny pod
hasłem: „Jestem
Polakiem, kocham
Ojczyznę”,kl. VI-VIII

•

„Moja Mała Ojczyzna” –
konkurs ortograficzny, kl.
IV-V

nauczyciel historii
nauczyciel j. polskiego
nauczyciel WOS
nauczyciel plastyki
wychowawcy

opiekun SU

listopad 2018 r.

Duchowy
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1. Rozwijanie wiedzy dotyczącej
równych praw ludzi, niezależnie od tego,
gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką
religię wyznają, jaki mają status
materialny. Wzmacnianie postawy
szacunku wobec osób starszych,
niepełnosprawnych.

•

„Twarze Niepodległości”
– lekcje tematyczne
z historii, WOS,
j.
polskiego oraz praca
plastyczna; kl. VI-VIII

•

Uroczysta akademia z
okazji
100-lecia
Odzyskania
Niepodległości.

•

Udział
pocztu
sztandarowego
w
miejskich
obchodach
Stulecia
Odzyskania
Niepodległości.

•

lekcje tematyczne

•

przedstawienia,
inscenizacje

•

rozmowy z rodzicami

•

lekcje religii

wychowawcy
nauczyciele uczący

cały rok

nauczyciel religii

cały rok

2. Promowanie działań dotyczących
niesienia pomocy potrzebującym.
3.
Rozwijanie
przeciwstawiania się
obmowie.

umiejętności
kłamstwu i

•

rekolekcje

•

lekcje tematyczne

•

cały rok

pomoc koleżeńska

wychowawcy
nauczyciele uczący

•

lekcje tematyczne

wychowawcy

cały rok

•

scenki dramowe

•

4. Poszerzanie wiedzy w zakresie
wartości: rodzina, przyjaźń, zdrowie,
prawda, miłość, wiara, spokój, wolność,
mądrość, szczerość.

•

lekcje religii

•

lekcje tematyczne

•

scenki dramowe

•

•
•
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wychowawcy
bohater książek, filmów, nauczyciele j.
sztuk teatralnych — bibliotekarz
przykładem
do
naśladowania

cały rok
polskiego,

nauczyciel religii

cały rok

wychowawcy

cały rok

nauczyciel plastyki

I półrocze

wychowawcy

cały rok

nauczyciel religii

cały rok

pedagog szkolny
wszyscy nauczyciele

wg planu

prace plastyczne

wycieczki do kina i teatru

lekcje religii

•

ogólnopolska kampania
„Postaw na rodzinę”

•

lekcje tematyczne

•

scenki dramowe

•

6. Rozwijanie umiejętności oceniania
i korygowania postępowanie.
7. Zdobywanie wiedzy czym jest
wolontariat i jak może działać w ramach
wolontariatu
wzmacnianie
wychowawczej roli szkoły.

5.
Rozróżnianie
wartości
bycia:
uczciwość, odwaga, odpowiedzialność,
prawdomówność, tolerancja, szacunek,
miłość, przyjaźń, sprawiedliwość.

wychowawcy

cały rok

lekcje religii

nauczyciel religii

cały rok

•

samoocena uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok

•

lekcje tematyczne

wychowawcy

cały rok

•

dobre uczynki wobec
dorosłych,
zwłaszcza
osób starszych

•

•

•

•
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doradca zawodowy
poznawanie
zawodów
związanych z niesieniem
pomocy
ludziom
nauczyciel
potrzebującym
bibliotekarz

cały rok

cały rok

nauczyciel religii

cały rok

wychowawcy

styczeń

wychowawcy
lekcje religii poświęcone nauczyciel
bibliotekarz
miłości bliźniego

cały rok

pomoc w
szkolnej

bibliotece

przybliżenie idei WOŚP

opiekunowie
Szkolnego cały rok
Klubu Wolontariatu
pedagog szkolny

•

Fizyczny

1. Rozwijanie wiedzy z zakresu zasad
zdrowego stylu życia:
a.
kształtowanie
umiejętności
właściwego wyboru czasopism, książek,
filmów, programów telewizyjnych

b. dostarczanie wiedzy o negatywnym
wpływie
alkoholu,
napojów
energetyzujących, nikotyny i substancji
psychoaktywnych na zdrowie człowieka
oraz
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wychowawcy
głośne czytanie bajek i nauczyciele przedmiotów
opowieści najmłodszym
przez starszych uczniów,
omawianie
z dziećmi konkretnych
cech
i
zachowań
bohaterów

•

według planu SKW (np.
zbiórka
baterii
i nakrętek, akcja szkolna
„Podziel się Uśmiechem”,
współpraca:
z
supermarketem,
DPS,
Hospicjum, PPOW, TOZ,
kiermasz
bożonarodzeniowy)

•

pogadanki

wychowawcy

cały rok

•

lekcje tematyczne

wychowawcy
nauczyciel WDŻ
nauczyciel
bibliotekarz

cały rok

•

lekcje tematyczne

wychowawcy
nauczyciel przyrody, WDŻ

cały rok

pedagog szkolny

o sposobach asertywnego zachowania
w wypadku presji otoczenia

•

•

•

•

elementy
programu
edukacyjnoprofilaktycznego
B.
Kozłowska i L. Śmigielska
pedagog szkolny
„Dalej w świat”
wychowawcy

cały rok

cały rok

konkursy, zabawy, zajęcia
pedagog szkolny
tematyczne
i warsztatowe w ramach pracownicy
akcji szkolnej „Zdrowo, instytucji
bezpiecznie, ciekawie”

cały rok

pedagog szkolny
zajęcia
edukacyjno- pracownicy
profilaktyczne
instytucji

I półrocze

nauczyciel plastyki
gra
profilaktyczna
„Razem
przeciwko
wychowawcy
używkom”

II półrocze

II półrocze

•

konkurs plastyczny

•

wywiadówki
profilaktyczne

wychowawcy
nauczyciel koła teatralnego
wychowawcy
świetlicy

raz w roku

II półrocze

pedagog szkolny

•
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spektakle profilaktyczne

pedagog szkolny

I półrocze

pedagog szkolny

I półrocze

•

program „Walki z rakiem” pedagog szkolny
pracownik PSSE

II półrocze

•

elementy
programu
pedagog szkolny
edukacyjnoprofilaktycznego „Znajdź funkcjonariusz KMP
właściwe rozwiązanie” w
kl. V

•

program
edukacyjnoprofilaktyczny „Bieg po
nauczyciel informatyki
zdrowie” w kl. IV

•

program
edukacyjnoprofilaktyczny
„Smak
życia czyli debata o wychowawcy
dopalaczach” w kl. VII

•

zajęcia warsztatowe w kl.
VII z pracownikiem PSSE
nt. szkodliwości używania
substancji
psychoaktywnych

•
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spotkanie w kl. VI-VIII z
funkcjonariuszem KMP
w
Jaworznie
nt.
odpowiedzialności karnej
nieletnich wynikającej z

II półrocze

II półrocze

II półrocze

II połrpocze

Ustawy o Postępowaniu
Nieletnich
(z
uwzględnieniem
dopalaczy
i narkotyków).

c. utrwalanie nawyków dbania o higienę
ze zwróceniem uwagi na okres
dojrzewania

d. wzbogacanie wiedzy nt. okoliczności
zażywania lekarstw podawanych tylko
przez dorosłych i stosowania środków
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•

Opracowanie na lekcji
informatyki
przez
uczniów klas VII ulotek
dot.
czynników
chroniących
przed
używaniem dopalaczy dla uczniów klas VI.

•

Krótka
informacja
dotyczących czynników
chroniących
przed
używaniem
dopalaczy
poprzedzająca rozdanie
ulotek uczniom klas VI
przekazana na lekcji
wychowawczej.

•

lekcje tematyczne

•

pogadanki

•

lekcje tematyczne

nauczyciele
przyrody, biologii, WDŻ
wychowawcy
pielęgniarka szkolna

I półrocze

cały rok

nauczyciele biologii, chemii, cały rok
WDŹ

chemicznych
zgodnie
przeznaczeniem

z

ich

e.
kształtowanie
umiejętności
uzasadniania potrzeby planowania zajęć
w ciągu dnia i tygodnia

•

lekcje tematyczne

f. rozwijanie umiejętności udzielania
pomocy przedmedycznej i wzywania
pomocy w różnych sytuacjach

•

zajęcia
poświęcone pedagog szkolny
wzywaniu i udzielaniu pielęgniarka szkolna
pomocy przedmedycznej nauczyciel przyrody
cykl zajęć i konkurs
wiedzy
z
zakresu
pierwszej pomocy

cały rok

zajęcia
edukacyjno- pedagog szkolny
profilaktyczne
pracownicy
instytucji

cały rok

pedagog szkolny

cały rok

•

g.
wzmacnianie
kompetencji
rozwiązywania sytuacji problemowych
bez przejawów agresji i przemocy

•

•

•

•
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wychowawcy
nauczyciele
przyrody, techniki

elementy
programu
edukacyjnoprofilaktycznego
B.
Kozłowskiej
i
L.
pedagog szkolny
Śmigielskiej „Dalej w
wszyscy nauczyciele
świat”
konkursy, zabawy, zajęcia
wychowawcy
tematyczne
i warsztatowe w ramach pedagog szkolny
akcji szkolnej „Zdrowo,
bezpiecznie, ciekawie”
pogadanki
(czynników
wywołujących agresję,

opiekun SU

cały rok

cały rok

cały rok

opanowywania
i
przezwyciężania złości,
radzenia
sobie
ze
stresem, agresji słownej,
unikania
sytuacji
wywołujących
zachowania agresywne,
pokojowego
rozwiązywania
konfliktów, zachęcanie do
szukania pomocy w
trudnych
sytuacjach
u
osób
dorosłych)

h. Wzbogacanie wiedzy o pozytywnym
i negatywnym wpływie środowiska na
zdrowie człowieka

raz w miesiącu

•

apele porządkowe

•

lekcje tematyczne

nauczyciele
przyrody, biologii

cały rok

•

pogadanki

wychowawcy

I półrocze

•

spotkania
pracownikami
Pożarnej

•

z
Straży

wychowawcy
wychowawcy
spotkania z ciekawymi świetlicy
ludźmi
wychowawcy
nauczyciele
przyrody, biologii

•
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obchody Dnia Ziemi

cały rok

dwa
w roku

razy

i. pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie bezpiecznego zachowania się
w domu w tym posługiwania się
urządzeniami elektrycznymi, korzystania
z gazu, wody

•

pogadanki

wychowawcy

cały rok

•

lekcje tematyczne

nauczyciel techniki

I półrocze

wychowawcy
nauczyciel techniki

I półrocze

•

filmy edukacyjne

j.
wdrażanie
do
prawidłowego
postępowania
z
produktami
spożywczymi od momentu zakupu do
spożycia

•

lekcje tematyczne

nauczyciele
przyrody, WDŻ, techniki

cały rok

k. rozwijanie umiejętności właściwego
zarządzania
wolnym
czasem
z
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
w czasie gier i zabaw ruchowych

•

lekcje tematyczne

wychowawcy
pedagog szkolny

II półrocze

2. Wzbogacanie wiedzy dotyczącej
znaczenia odpoczynku (w tym snu),
odżywiania się, aktywności ruchowej dla
prawidłowego
funkcjonowania
organizmu oraz przyczyn anoreksji
i bulimii - wzmacnianie wychowawczej
roli szkoły.

•

lekcje tematyczne

wychowawcy
nauczyciele
przyrody, WDŻ

cały rok

•

lekcje wf

nauczyciele wf

cały rok

•

SKS, SOS – propagowanie
aktywnego stylu życia

•

rajdy

•

pedagog szkolny
projekt
własny wszyscy nauczyciele
profilaktyki
otyłości pielęgniarka szkolna
„Stawiam na zdrowie”
pedagog szkolny
pracownicy
instytucji
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cały rok

cały rok

•

•

3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w
Sieci.
Poszerzanie
zakresu
wiedzy
o
zagrożeniach wynikających z korzystania
z komputera, Internetu, multimediów,
telefonu komórkowego.

Dzień Sportu

czerwiec

nauczyciele wf
wrzesień
/październik
maj/czerwiec

•

Turniej piłkarski

•

pogadanki

wychowawcy

cały rok

•

lekcje tematyczne

wychowawcy
nauczyciel
komputerowych

cały rok

•
•
•

•

•
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zajęcia warsztatowe z
udziałem
dietetyka, wychowawcy
pracowników OIK, PSSE
nauczyciele wf

opiekun SU
apele porządkowe
pedagog szkolny
zajęcia
edukacyjno- pracownicy
profilaktyczne
instytucji
filmy edukacyjne

wywiadówki
profilaktyczne

zajęć

cały rok
cały rok

wychowawcy
pedagog szkolny

dwa
w roku

pedagog szkolny
wszyscy nauczyciele

cały rok

akcja szkolna „Zdrowo,
nauczyciel plastyki
bezpiecznie, ciekawie”
nauczyciel informatyki

lub

II półrocze

razy

•

Intelektualny

1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności,
poprzez aktywność na zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych.

pedagog
szkolny,
„Wędrówki
wirusa funkcjonariusz KMP
II półrocze
komputerowego”
–
konkurs plastyczny, kl. IV,
VI-VIII;
grafika
komputerowa, kl. V

•

„Ja i moje dane” –
program
edukacyjnoprofilaktyczny, kl. VI

•

działalność kół w oparciu nauczyciele kół
o
diagnozę
zainteresowań uczniów

cały rok

wychowawcy
prezentacja wytworów i nauczyciele kół
umiejętności uczniów
wychowawcy

cały rok

•

nauczyciele
przedmiotów
•

szkolne i międzyszkolne wszyscy nauczyciele
konkursy

•

praca indywidualna
uczniami na lekcji

nauczyciele
z prowadzący koła
wychowawcy
wszyscy nauczyciele
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cały rok

cały rok
cały rok

•

wycieczki zgodnie
potrzebami
zainteresowaniami
uczniów

cały rok

z
i wychowawcy

cały rok
wychowawcy
cały rok

•
•

•

•
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nauczyciele
przedmiotów,
prowadzący
praca na rzecz klasy i wychowawcy
szkoły
nagradzanie uczniów

uroczystości i imprezy wychowawcy
szkolne
nauczyciele
przedmiotów
Współpraca
np.
z
Młodzieżowym Domem nauczyciele kół
Kultury, MCKiS, BWA,
Teatrem Sztuk – wspólne
imprezy,
akcje, wszyscy nauczyciele
przedstawienia itp.

•

gry i zabawy zespołowe

•

plenery

koła

cały rok

cały rok

cały rok
cały rok

2. Kształcenie nawyku systematycznego
realizowania obowiązku szkolnego .

•

metody aktywizujące na
zajęciach
lekcyjnych
i pozalekcyjnych

•

odrabianie
domowych
samodzielne
przygotowanie
lekcji

•

•
•

proszenie o pomoc, gdy
jest ona konieczna
uczenie
się
dobrej
organizacji pracy

cały rok

wychowawcy
pedagog szkolny
wychowawcy
• organizowanie
świetlicy
samopomocy koleżeńskiej
• stosowanie
różnego nauczyciele
specjalistycznych
rodzaju nagród dla uczniów
• praca indywidualna
uczniami na lekcji

•
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cały rok

zadań wychowawcy
nauczyciele
przedmiotów
się do

z

organizowanie pomocy
uczniom z trudnościami
w
nauce:
zajęcia
dodatkowe, korekcyjnokompensacyjne,
logopedyczne,
socjoterapeutyczne,
rewalidacyjne, zajęcia z
pedagogiem szkolnym i
zajęcia
świetlicowe
(odrabianie zadań)

wszyscy nauczyciele

wychowawcy
nauczyciele
przedmiotów

wychowawcy
pedagog szkolny

zajęć

cały rok

cały rok

cały rok

3.
Rozwijanie
kompetencji
czytelniczych,
upowszechnianie
czytelnictwa.
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•

stosowanie
różnego
rodzaju wzmocnień i
nagród dla uczniów

•

zebrania z rodzicami,
„dni otwarte”

•

monitorowanie
frekwencji uczniów
prowadzenie
miesięcznych
kart/sprawozdań

•

–

wyjścia do MBP na wychowawcy
spotkania autorskie z nauczyciel j.
pisarzami książek dla bibliotekarz
dzieci

•

lekcje
biblioteczne,
konkursy,
imprezy
organizowane
przez
bibliotekę szkolną

•

zabawy,
inscenizacje,
czytanie na role, apele,
wystawy w oparciu o
ciekawe
książki
w
bibliotece szkolnej

•

wystawy
tematyczne
prac
uczniów
na
korytarzach szkolnych i w
klasach

cały rok
polskiego,

4.
Wdrażanie
nowej
podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność,
kreatywność i innowacyjność uczniów.

•

prezentacja wytworów i
umiejętności uczniów na
imprezach
środowiskowych
np.
„Dzień czytelnika”

•

realizacja
projektu
czytelniczego w ramach
Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa

•

wykorzystywanie przez nauczyciele
przedmiotów
nauczycieli technologii
komputerowej
na
lekcjach
nauczyciele
matematyki
•

•

•
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wykorzystywanie
narzędzi matematyki w
życiu codziennym, a także nauczyciele
kształcenie
myślenia przedmiotów
matematycznego
poszukiwanie,
nauczyciele
porządkowanie,
przedmiotów
krytyczna analiza oraz
wykorzystanie informacji
z różnych źródeł
nauczyciele kół
kreatywne
rozwiązywanie
problemów z różnych
dziedzin ze świadomym
wykorzystaniem metod i
narzędzi wywodzących

wychowawcy
nauczyciele
przedmiotów
nauczyciele
przedmiotów

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok
cały rok

się z informatyki
• koła zainteresowań
•

•

•

nauczyciele
przedmiotów

cały rok

wycieczki zgodnie z
potrzebami
i
zainteresowaniami
uczniów
szkolne i międzyszkolne
konkursy przedmiotowe
metody aktywizujące
na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie został zredagowany w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Rodzicami
i innymi członkami społeczności szkolnej, a następnie zatwierdzony przez Radę Rodziców.
Program wchodzi w życie z dniem 31.08.2018 r.
mgr Anna Szymanek
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14
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mgr Jolanta Pazdan
Pedagog szkolny

pani Milena Koper
Przewodniczący Rady Rodziców

