Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny
na rok szkolny 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Zaryniu

Podstawa prawna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018
Statut Szkoły .

Wstęp
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Zaryniu opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez
radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu
wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie
i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej
funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej,
duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i
młodzieży.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania
opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania
profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku
szkolnym, z uwzględnieniem:
•
•
•
•
•
•

wyników ewaluacji wewnętrznej,
wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018,
wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawców ,
analizy dokumentów,
spostrzeżeń dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz
zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest
kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.
Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego obejmują:
• powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd
uczniowski),
• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły wspierającym działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły,
• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

I. Misja i wizja szkoły
Misją szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich
prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ścisła współpraca z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej,
lokalnej oraz społeczeństwa polskiego. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy
odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.
Wizją szkoły jest dążenie do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz obywateli RP.
Uczymy ich kochać , szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości
wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Wychowujemy uczniów , którzy w przyszłości
wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.
Wychowujemy człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.

II. Sylwetka absolwenta
Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia , który …
… jest aktywny- posiada zainteresowania i rozwija je, jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury, wykazuje się samodzielnością
… jest ciekawy świata- korzysta z różnych źródeł informacji, poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i
technologie informatyczne, jest wrażliwy na piękno przyrody

… jest odpowiedzialny- podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, umie samodzielnie rozwiązywać problemy, cieszy się z
sukcesów i potrafi akceptować porażki, zna swoje mocne i słabe strony, pracuje nad nimi
… jest prawy- jest uczciwy i prawdomówny, zna historię i kulturę własnego narodu i regionu, szanuje symbole narodowe i religijne, zna
zasady dobrego zachowania i przestrzega ich
… jest otwarty- nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, umie współdziałać w grupie, prezentuje swój punkt
widzenia i szanuje poglądy innych
… jest optymistą –pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych, wierzy w swoje możliwości , umie odróżniać dobro od zła
… jest tolerancyjny – rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym, szanuje inne rasy nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy
na potrzeby innych
… jest krytyczny – selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność do określonego celu, posiada
wiedzę na temat zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych
… jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi, zna swoją wartość , swoje prawa, zna i respektuje prawa innych

III. Cele ogólne programu
Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i
wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu
życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia
siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska
sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy
wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
4) moralnej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz
poczucia sensu życia.
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych
wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
3) współpracę z rodzicami w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania
zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i
nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z
rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub
opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających
aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów ich rodziców, nauczycieli i
wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
1) poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i
młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,
nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu
przypadkach,
2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania
własnych emocji,
4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach
trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz
podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego
wieku rozwojowego.
Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości
psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a
także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań
wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych
związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców
oraz o metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których
celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w
wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które
nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
Działania te obejmują w szczególności:
1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach
systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności
zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,
nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku
podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.
W roku szkolnym 2018/2019 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:
• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
• kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, wychowanie do wartości,
• wspomaganie rozwoju ucznia w zakresie rozwijania samodzielności , kreatywności i innowacyjności ,
• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości ( mocne strony ),
• zachęcanie do świadomego planowania przyszłej drogi zawodowej ( doradztwo zawodowe),
• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
• troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców,
• zachęcanie do działalności charytatywnej, wolontariatu,
• podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, rodziców.
Zadania profilaktyczne programu to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
promowanie zdrowego stylu życia,
rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich,
papierosów, alkoholu i narkotyków),
eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
informowanie o zagrożeniach związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom
ukształtować pozytywną tożsamość,
uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,
organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych
1. Dyrektor szkoły:
• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania
prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu
innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
• stwarza warunki do działania w szkole : wolontariuszy, organizacji uczniowskich, których celem jest rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji
zadań,
• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów
szkoły,
• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.
2. Rada pedagogiczna:
• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,
• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją
i przestępczością
• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego,
• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.
3. Nauczyciele:
• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego,
• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

•
•
•
•
•
•

reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

4. Wychowawcy klas:
• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym
opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego
i potrzeby uczniów,
• przygotowują sprawozdanie realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z
uczniami o specjalnych potrzebach,
• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej,
• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
• dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

5. Zespół wychowawców:
• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z
instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania,
nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli
wychowawcy,
• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
6. Pedagog szkolny:
• diagnozuje środowisko wychowawcze,
• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
• współpracuje z rodzicami uczniów wymagających szczególnej pomocy wychowawczej ,
• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej
rodzicom uczniów,
• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze
profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
7. Rodzice:
• współtworzą szkolny program wychowawczo- profilaktyczny,
• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
• zasięgają informacji na temat sytuacji edukacyjnej i zachowania dzieci w szkole,
• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
• rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

8. Samorząd Uczniowski:
• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, opiekunem samorządu szkolnego,
• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
• może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

V. Szczegółowe cele wychowawczo - profilaktyczne do realizacji w roku szkolnym 2018/2019
OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
1.
2.
3.
4.

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
Zapewnienie uczniom wymagającym wsparcia odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych, zwłaszcza z rodzin niewydolnych wychowawczo.
Podniesienie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, rodziców.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:
1.
2.
3.
4.

Integracja zespołów klasowych.
Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.
Wdrażanie do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.
Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO
1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
2. Budowanie świadomości uczniów, rodziców na temat zależności pomiędzy stylem życia a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO
1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
2. Rozwijanie umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacji, mediacji, dialogu.
OBSZAR ROZWOJU MORALNEGO
1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
2. Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami, budowanie klimatu szkoły.
3. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej - kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

SFERA

VI. Harmonogram działań
Zadania

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie
możliwości, uzdolnień i
zainteresowań
uczniów

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów

Forma realizacji
Przeprowadzanie
w
klasach diagnoz
i ankiet
,wstępnych obserwacji
podczas bieżącej pracy
Organizacja konkursów
przedmiotowych,
prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych, kół
zainteresowań, warsztatów,
wyjścia do muzeum, teatru, na
wystawy, udział w życiu
kulturalnym społeczności
lokalnej,
przygotowanie programów

Osoby odpowiedzialne

nauczyciele,
wychowawcy
nauczyciele ,
wychowawcy

Termin

czas realizacji
programu

zgodnie z
harmonogramem
prowadzonych zajęć
zgodnie z
harmonogramem
szkolnych
uroczystości
określających

artystycznych na uroczystości
szkolne, prezentowanie
talentów na forum szkoły,

Szkolenie rady pedagogicznej
S. Wysocka
w zakresie kształtowania u
K. Makowska
ucznia samodzielności ,
J. Sosnowska
kreatywności i innowacyjności.

Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania własnych
uzdolnień, mocnych stron

Przeprowadzenie przez
nauczycieli zajęć lekcyjnych z
wykorzystaniem
aktywizujących metod pracy,
zajęcia z doradztwa
zawodowego, lekcje z
wychowawcą, warsztaty dla
uczniów kl. VII- Moja przyszła
ścieżka edukacji- wstęp do
nauki planowania; kl. VIII- Kim
będę?- poznaję ścieżki
kształcenia
ponadpodstawowego i rynek
pracy.

Kształtowanie postawy
samodzielności,
kreatywności,
innowacyjności

udział w konkursach
przedmiotowych, projektach
edukacyjnych, kołach
zainteresowań

Wspieranie uczniów

Udział w zajęciach w ramach
pomocy psychologiczno-

Dyrektor szkoły

Doradca zawodowy,
wychowawcy, pedagog
szkolny, nauczyciele
przedmiotowi, poradnia
p- p

Nauczyciele
wychowawcy,
organizatorzy
konkursów
dyrektor szkoły,
pedagog szkolny,

terminy
przedsięwzięć i
osoby
odpowiedzialne za
ich przygotowanie
luty 2019r.

zgodnie z terminami
obserwacji lekcji
ustalonym w planie
nadzoru
pedagogicznego

zgodnie z
harmonogramem
zajęć w
poszczególnych
klasach

wg harmonogramu
konkursów
zgodnie z wykazem,
na bieżąco, wg

wymagających szczególnej
opieki edukacyjnej,
wychowawczej i
profilaktycznej

Podnoszenie efektów
kształcenia poprzez
uświadamianie wagi
edukacji i wyników
egzaminów zewnętrznych

MORALNA

Uczenie planowania i
dobrej organizacji własnej
pracy
Kształtowanie szacunku do
ludzi, wrażliwości na
potrzeby drugiego
człowieka, prawidłowe
rozumienie wolności
oparte na poszanowaniu
osoby ludzkiej
Kształtowanie
patriotycznych postaw
uczniów, poszanowania
dziedzictwa narodowego i
kształtowanie świadomości
narodowej- 100 rocznica

pedagogicznej, współpraca z
instytucjami wspierającymi
pracę szkoły np. poradnia p- p,
sąd rejonowy, wydział
rodzinny i nieletnich, Gops
i inne,
Szkolenie rady pedagogicznej:
Jak pomagać dzieciom w
nauce.

wychowawcy

potrzeb

lekcje wychowawcze,
konkursy szkole , i pozaszkolne

przewodniczący
zespołów
wychowawczych

zajęcia zgodnie z
harmonogramem
opracowanym w
zespołach
wychowawczych dla
poszczególnych klas

lekcje wychowawcze
,praktyczne sposoby
zarządzania czasem

pedagog szkolny
wychowawcy,

zgodnie z
harmonogramem
zajęć

opiekun samorządu
szkolnego

harmonogram prac
samorządu
szkolnego

działalność charytatywna,
wolontariat szkolny

Uroczyste akademie i apele,
lekcje wychowawcze ,
wykonanie albumu pod
hasłem "Dla Ciebie Polsko",
odwiedzanie miejsc pamięci
narodowej, udział szkoły w

Dyrektor szkoły
nauczyciele
wychowawcy

zgodnie z
harmonogramem
uroczystości

odzyskania niepodległości
.Wskazywanie autorytetów
i wzorców moralnych

Poznanie kultury rodzimej,
zaznajamianie z kulturą
regionu

Poznanie dorobku
kulturalnego Europy,
świata, kształcenie postawy
tolerancji i szacunku dla
innych narodów, kultur,
religii
Uczenie właściwego
pojęcia tolerancji, odwagi
w reagowaniu na
niesprawiedliwość,
krzywdę drugiego
człowieka, agresję

Promowanie zdrowego
stylu życia, bez nałogów

narodowym odśpiewaniu
hymnu narodowego
,konkursy tematyczne , udział
w projekcji filmu " Dywizjon
303", gazetki tematyczne.

wycieczki, tematyczne lekcje
wychowawcze,

lekcje wychowawcze,
lekcje języków obcych,
wycieczki

nauczyciele
przedmiotowi

nauczyciele,
wychowawcy

warsztaty,
lekcje wychowawcze

pedagog szkolny,
wychowawcy klas

Organizacja Dnia Zdrowia,
realizacja programów
prozdrowotnych: Mamo, Tatoco Ty na to?; Czyste powietrze
wokół nas; Bieg po zdrowie;

nauczyciele przyrody ,
biologii , wychowania
fizycznego,
realizatorzy programów,
pedagog szkolny,

Zgodnie z tematyką
lekcji
przedmiotowych

zgodnie z planem
wychowawcy,
lekcje przedmiotowe

zgodnie z planem
wychowawcy,
planem pedagoga

zgodnie z planem
zajęć;
zgodnie z
harmonogramem

Trzymaj formę; Warzywa i
owoce w szkole; akcja: Rzuć
palenie razem z nami, 31 maja
Światowy Dzień bez Tytoniu;
projekt edukacyjny Wiem-nie
biorę !Jestem bezpieczny;
elementy kampanii: Zachowaj
trzeźwy umysł
Szkolenie dla nauczycieli i
rodziców na temat : Dlaczego
dzieci i młodzież sięgają po
narkotyki, dopalacze i alkohol?

SPOŁECZNA

Kształtowanie przekonania
o społecznym wymiarze
osoby ludzkiej, a także
bycia uczniem szkoły

Uczenie działania
zespołowego, tworzenia
klimatu dialogu i
efektywnej współpracy,
umiejętności słuchania
innych i rozumienia
odmiennych poglądów.

omówienie statutu szkoły
i regulaminów szkolnych,
godziny z wychowawcą

warsztaty z zakresu
komunikacji społecznej, udział
w projektach edukacyjnych,
wspólne dokonywanie analizy
sytuacji problemowych i
możliwości ich
konstruktywnego
rozwiązywania.

wychowawcy klas

Wychowawcy

pedagog szkolny
wychowawcy

zgodnie z planem
wychowawcy klasy

zgodnie z
harmonogramem
zajęć.

Uczenie zasad
wybory do samorządu
samorządności i demokracji uczniowskiego, wybory
samorządów klasowych,
bieżąca kontrola ich
działalności, wybory opiekuna
samorządu uczniowskiego.

Doskonalenie kultury bycia.
Kształtowanie postawy
szacunku wobec
środowiska naturalnego

Kształtowanie aktywnej
postawy wobec przyszłej
pracy zawodowej oraz
wymagań rynku pracy.
Współpraca z Urzędem
Pracy oraz innymi
instytucjami w celu
uzyskania informacji o
sytuacji na lokalnym rynku
pracy.

udział w uroczystościach
szkolnych i klasowych,
wycieczkach szkolnych,
bieżąca praca wychowawcza
udział w akcji sprzątanie
świata,
udział w akcjach
charytatywnych na rzecz
zwierząt, wycieczki
krajoznawcze.

zajęcia prowadzone przez,
doradcę zawodowego, nauka
poszukiwania pracy, analizy
ofert, nauka wypełniania
dokumentów związanych z
podjęciem pracy zawodowej,
przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej przed
podjęciem pracy

Opiekun samorządu

wszyscy pracownicy
szkoły

Zgodnie z planem
pracy samorządu

w trakcie realizacji
programu

Nauczyciel przyrody

Według
harmonogramu
uroczystości i imprez
szkolnych

Pedagog szkolny,
doradca zawodowy

zgodnie z planem
zajęć

EMOCJONALNA

Systematyczne
monitorowanie frekwencji
uczniów na zajęciach
lekcyjnych.
Zwiększenie współpracy z
rodzicami w zakresie
kontroli obowiązku
szkolnego

Kształtowanie
świadomości własnych
słabych i mocnych stron,
kształtowanie
samoakceptacji,
budowanie poczucia
własnej wartości

Dyrektor,
pedagog szkolny
wychowawcy

sporządzanie
półrocznych
zestawień
frekwencji, bieżące
monitorowanie
realizacji obowiązku
szkolnego,
zgodnie z
harmonogramem
zebrań
informacyjnych,
ustalonym na dany
rok szkolny

pedagog szkolny,
wychowawcy,
nauczyciele

zgodnie z planem
wychowawcy klasy

analiza frekwencji uczniów
na zajęciach

systematyczne informowanie
rodziców o absencji uczniów,
zebrania informacyjne,
konsultacje indywidualne ,

warsztaty dla uczniów
prowadzone przez
specjalistów z PPP
lekcje wychowawcze,
udział w akcjach szkolnych,
uroczystościach, konkursach

Kształcenie umiejętności
rozwiązywania problemów
, konfliktów bez agresji

zajęcia integracyjne w klasach,
lekcje wychowawcze ,
warsztaty w kl. I i III : Emocje
–sposoby wyrażania złości,
bieżąca praca wychowawcza

pracownicy poradni p -p
pedagog szkolny,
wychowawcy,
nauczyciel zajęć
wychowanie do życia w
rodzinie

zgodnie z planem
wychowawcy klasy,
zgodnie z planem
pedagoga szkolnego

VII. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych
Ogólne zasady interwencji:
1. Do reagowania w wyżej wymienionych sytuacjach zobowiązany jest każdy z pracowników szkoły, zarówno pedagogicznych jak i
niepedagogicznych.
2. Każdy uczeń ponosi indywidualną odpowiedzialność za swoje czyny, dlatego też z każdym uczniem należy prowadzić oddzielne
rozmowy.
3. Rozmowy powinny odbywać się cyklicznie – aż do momentu całkowitego wygaśnięcia negatywnego zachowania.
4. W trakcie trwania całej interwencji należy monitorować zachowanie ucznia oraz przekazywać informacje o wszelkich zmianach
wychowawcy. Dotyczy to wszystkich nauczycieli, zwłaszcza uczących w danej klasie. Wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania
stałego kontaktu z rodzicami ucznia.
5. Wychowawca, jak również inni nauczyciele, powinni przez cały czas nagradzać pozytywne zachowania ucznia (dostrzegać je, doceniać i
chwalić), a negatywne konsekwentnie karać.
6. Łamanie przez ucznia poczynionych na początku interwencji ustaleń powinno pociągać za sobą zapowiedziane w kontrakcie
konsekwencje, kary za nieprzestrzeganie norm. Konsekwencje stosowane wobec ucznia w szkole mają swoją hierarchię określoną w

Statucie Szkoły i powinny być stosowane zgodnie z postanowieniami. Uczeń powinien być zawsze informowany co będzie go czekać,
jeśli negatywne zachowanie się powtórzy. Podejmowane w trakcie interwencji działania powinny być każdorazowo odnotowane w
dokumentacji szkolnej.

Zadania pracowników niepedagogicznych:
1. Zatrzymać ucznia używającego bądź będącego pod wpływem środków odurzających (papierosów, alkoholu, narkotyków) bądź też
będącego w posiadaniu tych środków i przekazać go pod opiekę dyrektora szkoły, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
2. Zabezpieczyć miejsce, w którym znaleziono ewentualne środki uzależniające bądź związane z nimi przedmioty (tj. uniemożliwić do niego
dostęp osobom niepowołanym) oraz niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły.
3. Niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o obecności na terenie szkoły osób, które oferują, nakłaniają do używania lub
rozprowadzają wśród uczniów środki odurzające.
4. Każdorazowo i niezwłocznie informować dyrektora o wszelkich niepokojących, mogących zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów
zdarzeniach, w szczególności mogących mieć związek z łamaniem prawa typu: bójki, niszczenie mienia prywatnego uczniów lub mienia
szkoły, włamania, niszczenia zamknięć do pomieszczeń szkolnych, kradzieże.
A. Tryb i sposób postępowania w przypadku wystąpienia zachowań problemowych wśród uczniów:
1. Nauczyciel przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem bezpośrednio po lekcji, na której pojawił się problem. Jeżeli rozmowa
przyniesie oczekiwany efekt na tym można procedurę zakończyć.
2. Nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego lub dzienniczka ucznia uwagę, która powinna zawierać aktualną datę, przedmiot na którym
pojawiły się problemy, czytelny podpis nauczyciela. Jeżeli uwaga przyniesie oczekiwany skutek na tym można procedurę zakończyć.
3. Nauczyciel przekazuje problem do rozwiązania wychowawcy klasy:
a) nauczyciel nakazuje uczniowi poinformowanie wychowawcy o zaistniałej sytuacji,

b) osobiście przekazuje informacje wychowawcy klasy;
c) wychowawca poprzez rozmowę z uczniem może procedurę zakończyć.
4. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i informuje o problemie. Informację o rozmowie zapisuje w dzienniku lekcyjnym, prosząc
rodzica o potwierdzenie odbytej rozmowy własnoręcznym podpisem. Na tym można procedurę zakończyć.
5. W przypadku powtarzania się problemów nauczyciel kieruje ucznia na rozmowę z pedagogiem szkolnym, który może procedurę
zakończyć lub zadecydować o przeprowadzeniu zespołu wychowawczego.
6. Przed zebraniem się zespołu wychowawczego wychowawca organizuje spotkanie nauczycieli uczących w danej klasie i wraz z nimi stara
się przedyskutować problem. Jeżeli spotkanie nie jest możliwe wychowawca przeprowadza indywidualne rozmowy ze wszystkimi
nauczycielami uczącymi w klasie.
7. W skład zespołu wychowawczego wchodzą dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca klasy. Zadaniem
zespołu wychowawczego jest przeprowadzenie rozmowy z uczniem i jego rodzicem oraz uświadomienie im konsekwencji w przypadku
powtórzenia się niepożądanych zachowań. Na tym można procedurę zakończyć.
8. Jeżeli rozmowy te nie przyniosą oczekiwanych efektów dyrektor podejmuje decyzję o nałożeniu konsekwencji na ucznia zgodnie z
zapisem w statucie szkoły .
B. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją – działania interwencyjne:
1B. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z
uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalisty od uzależnień, udział w programie terapeutycznym.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję .
5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi
oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych
instytucji.
2B. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie
zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy
rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go
do dyspozycji funkcjonariuszom policji- decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem
szkoły.
5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do
szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor
szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok
postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
3B. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące
kroki:
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej
zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona
substancja należy.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
4B. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć
następujące kroki:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję,
pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z
poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to
czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły
wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy.
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do
jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje,
sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest:
1.
2.
3.
4.

posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych,
wprowadzanie do obrotu środków odurzających,
udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia,
wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą
jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

C. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
1.
2.
3.
4.
5.

niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem
szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
6. zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np.
sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

D. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:
1. udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara
doznała obrażeń,
2. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
3. powiadomienie rodziców ucznia,
4. niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia
okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia,
5. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy
zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i
wezwać policję - tel. 997 lub 112.

E. Procedura postępowania w sytuacji nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia:

1. Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. Jeżeli uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor ustala przyczynę, a jeśli jest to zaniedbanie ze strony rodziców, kieruje sprawę
na drogę postępowania egzekucyjnego.
3. Nauczyciele prowadzą systematyczną kontrolę obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, odnotowują każdą nieobecność ucznia.
4. Wychowawcy na bieżąco dokonują analizy frekwencji swoich uczniów.
5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek poinformować wychowawcę klasy o częstym opuszczaniu ich lekcji przez
uczniów (nieobecności ucznia przekraczają w okresie jednego miesiąca co najmniej 50%).
6. Rodzice mają obowiązek na bieżąco usprawiedliwiać nieobecność swojego dziecka.
7. W przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 3 dni wychowawca jest zobowiązany skontaktować się z rodzicem ucznia i ustalić
przyczynę absencji.
8. Wszelkie przejawy niesystematycznej realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia wymagają szybkiej interwencji wychowawcy:
przedłużająca się nieobecność ucznia w szkole (ponad 7 dni), brak informacji od rodziców o przyczynach nieobecności, bardzo częste
opuszczanie lekcji przez dziecko, z różnych przyczyn (wysoka absencja),częste opuszczanie pojedynczych lekcji lub dni, brak
usprawiedliwień nieobecności.
9. W każdej z w/w sytuacji zadaniem wychowawcy jest:
- nawiązanie kontaktu osobistego, telefonicznego z rodzicami ucznia,
- przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i uczniem – rozpoznanie przyczyny nieobecności,
- ustalenie form współpracy z rodzicami i uczniem.

10. W przypadku braku poprawy sytuacji, mimo działań wychowawcy, należy zgłosić problem pedagogowi szkolnemu w celu podjęcia
współpracy z rodzicami i uczniem oraz wdrożenia wspólnych działań zaradczych.
11. W przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, braku współpracy ze strony rodziców, wyczerpania wszelkich
możliwości rozwiązania problemu na terenie szkoły – dyrektor zwraca się do sądu o wszczęcie postępowania wobec nieletniego –
podejrzenie o demoralizację.
12. Jeżeli nieusprawiedliwione nieobecności ucznia przekraczają w okresie jednego miesiąca co najmniej 50% obowiązkowych dni zajęć
edukacyjnych wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego.
13. Pedagog wzywa rodziców ucznia niespełniającego obowiązku szkolnego i w obecności wychowawcy przeprowadza z nimi rozmowę,
informuje rodziców o konsekwencjach niezrealizowania obowiązku szkolnego.
14. Jeżeli w ciągu 7 dni uczeń nie podejmie realizacji obowiązku szkolnego dyrektor szkoły wysyła pisemne upomnienie (zgodnie z art. 15
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) wzywające do wykonania obowiązku oraz zapewnienia
regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
15. W przypadku nie podjęcia przez ucznia realizacji obowiązku szkolnego w ciągu 7 dni i nieobecności 50% dni nauki w danym miesiącu,
dyrektor szkoły kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego (nałożenie grzywny w celu przymuszenia).
F. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i
zdrowia własnego oraz innych:
1. Nauczyciel podejmuje próbę wyciszenia zachowania agresywnego ucznia poprzez rozmowę z nim.

2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy lub dyżurnego ucznia zawiadamia
pedagoga/dyrekcję szkoły/innego nauczyciela o zaistniałej sytuacji. W okolicznościach uznanych za konieczne, nauczyciel ma możliwość
przytrzymania ucznia.
3. Zawiadomiona osoba: pedagog/dyrekcja szkoły/inny nauczyciel – w celu odizolowania ucznia od reszty klasy – prowadzi go
do gabinetu dyrektora. W okolicznościach uznanych za konieczne, zawiadomiona osoba: pedagog/dyrekcja szkoły/inny nauczyciel ma
możliwość przytrzymania ucznia.
4. W przypadku braku możliwości odizolowania ucznia od reszty klasy, nauczyciel – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym
uczniom – wyprowadza ich z klasy do świetlicy szkolnej.
5. Wychowawca klasy zawiadamia rodziców o zachowaniu ucznia.
6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia: grożenie, napaść fizyczna, pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez
nauczyciela, dyrekcja szkoły zawiadamia rodziców ucznia i Pogotowie Ratunkowe, a w przypadku skrajnego zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia ucznia lub innych, także Policję.
7. Pedagog szkolny/ wychowawca sporządza stosowną dokumentację dotyczącą okoliczności zdarzenia.
8. W sytuacji agresywnych zachowań ucznia, rodzic podpisuje zgodę na przytrzymanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie
zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego i innych uczniów.
9. Po zaistniałym zdarzeniu wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności ucznia, pedagoga/dyrekcji szkoły, celem
zobowiązania ucznia do zaniechania negatywnego zachowania oraz zalecenia odpowiednich form pomocy.
10. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i braku efektywnej współpracy z rodzicami szkoła kieruje wniosek do sądu
rodzinnego.

G. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia:
1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego zajęciach miało to miejsce, odnotowuje w dzienniku
nieobecność ucznia na lekcji oraz niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub – w przypadku jego nieobecności pedagoga/dyrekcję
szkoły.
2. Wychowawca, a – w przypadku jego nieobecności – pedagog/dyrekcja szkoły telefonicznie zawiadamia rodziców ucznia o zaistniałym
fakcie.
3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub niemożności wskazania przez nich miejsca pobytu dziecka, pedagog/dyrekcja szkoły
zawiadamia Policję.
4. W przypadku notorycznego samowolnego opuszczania szkoły przez ucznia, pedagog/dyrekcja szkoły każdorazowo zawiadamia Policję.
5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie formy oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych
rezultatów, dyrekcja szkoły powiadamia pisemnie sąd rodzinny oraz organ prowadzący.
Członkowie zespołu wychowawczego mają prawo zweryfikować
rodzica miejsca pobytu dziecka.

prawdziwość informacji

dotyczących

wskazanego prze

H. Procedura postępowania w przypadku braku efektywnej komunikacji między nauczycielem a uczniem:
1. Na wniosek ucznia, rzecznik praw ucznia/ pedagog szkolny/dyrektor przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające przyczyny
braku efektywnej komunikacji między nauczycielem a uczniem. Ustala konstruktywne zasady współpracy i współdziałania.

VIII .Współpraca z rodzicami i środowiskiem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Współpraca z rodzicami w tworzeniu dokumentów szkolnych.
Systematyczne kontakty z rodzicami w zakresie realizacji przez dzieci obowiązku szkolnego.
Udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych.
Organizacja spotkań wychowawcy z rodzicami w celu przekazania informacji o postępach w nauce i zachowaniu ucznia w szkole.
Porady i konsultacje indywidualne.
Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły:
a) Urząd Gminy w Wierzbinku,
b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie, Koninie,
c) GOPS w Wierzbinku,
d) Policja,
e) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
f) Sąd Rodzinny i Nieletnich w Kole,
g) Szkoły podstawowe z terenu gminy,
h) PCK i Sanepid.

IX. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia
skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
analizę dokumentacji,
przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
rozmowy z rodzicami,
wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. opracowania i ewaluacji programu wychowawczoprofilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie
wyników. Z wynikami prac zespołu w formie sprawozdania ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

X. Postanowienia końcowe
1. Za realizację Programu wychowawczego- profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Zaryniu.

1. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwalony został przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły
Podstawowej w Zaryniu w dniu …………………… .

