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Program Wychowawczo- profilaktyczny Szkoły zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 września 2017 r. i został pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu 29. września 2017 r.

Wprowadzenie
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest tolerancyjny i otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie
Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągniecie pełni dojrzałości: psychicznej, fizycznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka
Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także
ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Program zawiera dwa rodzaje działań profilaktycznych
 Pierwszorzędowe – skierowane do wszystkich uczniów i ich rodziców, ma charakter pro aktywny przedterapeutyczny (wyprzedza
pojawienie się problemów), i jest ukierunkowana na wszystkie osoby, które mogą być zagrożone wpływami czynników
destrukcyjnych.
 Drugorzędowe – obejmującą uczniów już diagnozowanych mająca na celu ujawnienie osób o najwyższym ryzyku
dysfunkcjonalności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka ( a wiec zapobieganie rozwojowi zaburzeń)
Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego zgodnie z założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju
wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągniecie szerokorozumianego sukcesu. Zaspakajając jego potrzeby, nauczyciele a
szczególnie wychowawcy, kształtują i utrwalają samodzielność, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka,
wskazują jak radzić sobie trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym,
zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają
wiedzy o dobrym zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.
Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców przy współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem
szkolnym i pozostałymi pracownikami szkoły w zależności od posiadanych zasobów, potrzeb społeczności szkolnej przy współpracy z
rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspomagającymi.

Podstawy prawne programu
Szkolny Program Wychowawczo – profilaktyczny scala treści kształcenia z różnych przedmiotów. Jest zgodny z
misją i wizja szkoły oraz oparty na aktualnie obowiązujących aktach prawnych. Przy opracowaniu programu
uwzględniono;

 Dotychczasowe doświadczenia szkoły
 Zebrane od rodziców, uczniów nauczycieli propozycji dotyczących głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku
 Wymianę doświadczeń, uwag ,spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas spotkań zespołów i Rad Pedagogicznych
 Obserwacji zachowań uczniów (uwagi, dokumentacja szkolnego pedagoga i wychowawców)
 Analizę dokumentów szkolnych( dzienniki, protokoły, plany pracy)
 Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej szkoły
 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów , nauczycieli i rodziców na temat uznawanych przez nich wartości i umiejętności.

Obowiązujące akty prawne:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r., poz. 59).
• Karta Nauczyciela.
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
• Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.
• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z
1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 i Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 146, poz.
1416, z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r.poz.1117)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie
promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).

• Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych
wśród nieletnich.
• Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i
eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10,
poz. 55).
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017r poz. 356).
• Koncepcję Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).
• Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły uwzględnia programy rządowe, których realizacja
powinna odbywać się w środowisku dzieci i młodzieży:
1.
2.
3.

Kontynuacja i realizacja programu „ Bezpieczna szkoła” .
Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 20014-2018.
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006-2016.

Charakterystyka środowiska wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pod względem narodowościowym z uwagi na przyjecie do szkoły uczniów z Ukrainy i Białorusi jak również pod względem zdolności intelektualnych zainteresowań, sytuacji rodzinnej
czy materialnej. W szkole uczy się 140 uczniów z tego 20 pochodzi z innego kraju. Około 30 procent uczniów mieszka w internacie
pozostali mieszkają w większości we wsiach i miasteczkach należących do gminy Kazimierz, Opole Lubelskie, Wilków i codziennie
dojeżdżają do szkoły.
Z obserwacji nauczycieli, pedagoga wynika, że sytuacja materialna uczniów w ostatnim roku poprawiła się ale rodzice nadal mało
czasu poświęcają na zamierzone oddziaływania wychowawcze wobec swoich dzieci, mniej uwagi przykładają do ich nauki a
dbałości o kondycje fizyczną zastępują dawaniem pieniędzy na różne wydatki Z raportu ewaluacji wynika że uczniowie w małym
stopniu interesują się historią i dbaniem o tradycje i obyczaje narodowe o czym świadczy ich mały udział w uroczystościach z tych
okazji. Uczniowie nie zwracają uwagi i maja małą wiedzę na temat ekologii. Środowiska rodzinne uczniów nie prowadza systematycznej motywacji dzieci do nauki, młodzież twierdzi że nie lubi chodzić do szkoły nie ma zdecydowanie jednego powodu powodującego niską frekwencję.
Natomiast większość uczniów naszej szkoły promuje postawy szacunku wobec innych, jest odpowiedzialna za swoje zachowanie i
postawę, zna uczucie empatii i aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych.
Nie obserwuje się w życiu szkoły zachowań agresywnych ze strony uczniów. Prawie wszyscy uczniowie e są świadomi skutków
uzależnień a połowa twierdzi ,że potrafi przyjąć postawę asertywną w sytuacjach niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia. Nie
wzrasta wśród młodzieży ilość zachowań związanych z używaniem alkoholu i środków odurzających oraz zachowań przestępczych.
Większość uczniów nie ma widocznych dysfunkcji ale są uczniowie z zaniedbaniami środowiskowymi i rodzinnymi bez wyraźnie
wytyczonych celów życiowych, które świadczą o niewydolności wychowawczej środowisk rodzinnych.
Z diagnozy i opinii rodziców, uczniów i nauczycieli wynika iż najważniejsze dla uczniów wartości to: zaufanie, miłość, szczerość i
sprawiedliwość a człowiek wartościowy to ten który poświęca się innym i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Rodzice za najważniejsza wartość uznają prawdę, tolerancję i zdrowie a nauczyciele szacunek, odpowiedzialność i tolerancje. Wszyscy uczniowie
rozumieją co to jest mądrość oraz cenią swoich rodziców za to że są sprawiedliwi wyrozumiali i kochający. Uczniowie jako cechy
najważniejsze dla uczniów wymieniają – koleżeńskość, uczciwość i sprawiedliwość najważniejsze cech jakie ich charakteryzują to,
że są towarzyscy, uczynni i niecierpliwi. Najważniejszym celem młodzieży jest ukończyć szkołę mieć pracę i dużo pieniędzy. Rodzice stawiają na umiejętność odpowiedzialności za dalsza naukę, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie oraz
umiejętność współpracy w zespole.

Misja szkoły
Jesteśmy szkołą przyjazną, otwartą, przygotowująca młodzież do kontynuowania nauki i uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, kształtujemy interdyscyplinarne umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanitarnymi.
Działalność naszej szkoły opiera się na zgodnej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.












Model absolwenta szkoły
Posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy.
Potrafi samodzielnie podejmować zadania w życiu społecznym i publicznym kraju.
Umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć,
Rozwija zainteresowania, talenty i pasje,
Umie zaplanować swój dalszy rozwój,
Jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,
Umie współpracować w grupie,
Identyfikuje się z tradycją szkoły,
Dba o środowisko naturalne i wykazuje zachowania proekologiczne,
Zna zasady zachowania obowiązujące w różnych instytucjach życia społeczno – kulturalnego,

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

Główne cele wychowawczo- profilaktyczne szkoły
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia
przyjaznego i tolerancyjnego środowiska w szkole.

Cele szczegółowe
1. Kształtowanie obywateli XXI wieku którzy świadomie podejmują decyzje, mają poczucie odpowiedzialności za siebie,
rodzinę, społeczeństwo, ojczyznę i środowisko naturalne człowieka,
2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego dla wszystkich środowiska w szkole, przypominanie o zagrożeniach
bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie radzenia sobie z nimi
3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości , umiejętności dokonywania właściwej samooceny przez młodzież,
4. Kształtowanie postaw w celu utrwalenia wśród młodzieży wartości uniwersalnych takich jak: tolerancja, szacunek,
odpowiedzialność, zaufanie i współpraca.
5. Wyrabianie umiejętności sumiennego brania odpowiedzialności za efekty dalszej nauki i swoje postępowanie oraz wspieranie
postaw pomocnych innym - wolontariat,

Uczestnicy programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły
Rodzice
 mają prawo do wychowania ich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralny
mi, jeśli nie są one w
sprzeczności z prawami dziecka,
 znają i akceptują działania szkoły wynikające z programu wychowawczo – profilaktycznego proponowanego przez szkołę,
 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą im pomocą, wiedzą i doświadczeniem,
 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 dbają o właściwe i bezpieczne formy spędzania czasu wolnego przez młodzież,

Nauczyciele
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oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży podczas pobytu w szkole, pod-czas wyjść i wyjazdów szkolnych;
udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach
związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;
wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
reagują na przejawy nietolerancji , dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
reagują na przejawy nietolerancji , dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;
realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

Wychowawcy klasowi
 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, wspierają rozwój uczniów i przygotowują do usamodzielnienia,
 prowadzą dokumentacje ucznia
 opracowują i realizują plan wychowawczo – profilaktyczny szkoły,
 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej uczniów(obserwacja, analiza dokumentów, rozmowy z uczniami, rodzicami,
nauczycielami, pedagogiem szkolnym);
 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, informują o tym
rodziców,
 Rozwijają i wspierają rozwijanie działalności woluntarystycznej oraz zaangażowania w działalność instytucji wspomagających te
działania,
 motywują wychowanków do doskonalenia siebie, kształtują w uczniach poczucia własnej wartości;
 wspierają edukację rówieśniczą i programy mające na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych,
 rozwijają samorządność uczniów z zachowaniem demokratycznych procedur;
 współdziałają z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi w klasie w zakresie wychowania ;
 współpracują z rodzicami (spotkania zbiorowe, indywidualne, angażowanie rodziców w życie zespołu klasowego, pedagogizacja
rodziców);
 kształtują hierarchie systemu wartości ucznia , w którym zdrowie należy do jednych z ważniejszych wartości w życiu,
 kształtują u uczniów prawidłowe postawy moralne, uczą szacunku do drugiego człowieka oraz tolerancji dla osób o innych poglądach, religiach itp., uczą akceptacji siebie i innych,
 wspólnie z pedagogiem szkolnym zaznajamiają młodzież z zagrożeniami i uczą umiejętności radzenia sobie z nimi,

Uczniowie, Samorząd Uczniowski










przestrzegają regulaminy szkoły
współorganizują imprezy i akcje szkolne
znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej,
akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydaja opinie w przypadku przyznanych kar zgodnie ze statutem szkoły,
współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,
kierują swoim rozwojem i stają się bardziej samodzielni i odpowiedzialni,
prowadza zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko,
maja szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
uczestniczą aktywnie w tworzeniu i opiniowaniu dokumentów szkolnych,

Rada Rodziców
 współtworzy i opiniuje program- wychowawczo – profilaktyczny zaproponowany przez szkołę,
 jest odpowiedzialna za jedność oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców i szkoły poprzez
uzgadnianie ich zasad i form,
 jest odpowiedzialna za czynne i stałe angażowanie się rodziców w wykonywanie zadań w ramach
współdziałania wychowawczego,
 inspiruje i podejmuje działania służące dobru całej społeczności uczniowskiej i poszczególnych uczniów.

Rada Pedagogiczna
Do jej zadań w zakresie wychowania należą:
 Tworzy i czuwa nad realizacja działań szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego;
 Tworzy wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 Dostarcza rodzicom kompetentnych informacji na temat rozwoju intelektualnego, psychicznego i zachowania się ucznia oraz
sposobach wprowadzania korekt wychowawczych.

Program wychowawczo - profilaktyczny realizowany jest poprzez:











zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli,
działania pedagogiczno profilaktyczne pedagoga,
kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe,
godziny do dyspozycji wychowawcy,
plany wychowawcze klasy,
działalność Rady Samorządu Uczniowskiego,
uroczystości szkolne,
konkursy, olimpiady przedmiotowe, turnieje, zawody sportowe,
wycieczki dydaktyczne,
akcje o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.

Plan działań wychowawczo - profilaktycznych
Zadania

Zadania
szczegółowe

Sposoby, metody realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości

Wspomaganie
rozwój uczniów z
uwzględnieniem ich
indywidualnych
potrzeb

Uczniowie o
specjalnych
potrzebach
edukacyjnych.

1. Rozpoznawanie indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia i czynników
środowiskowych wpływających na jego
funkcjonowanie w szkole.
2. Dostosowanie wymagań do potrzeb i
możliwości ucznia
3. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych w
gablotach szkolnych.
4. Prowadzenie konsultacji z wszystkich
nauczanych przedmiotów.
5. Indywidualizacja działań edukacyjnych i
wychowawczych zgodnie z możliwościami
ucznia .
6. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla

Na bieżąco

Nauczyciele
wychowawcy
pedagog
zespoły
wychowawcze

Uwagi

Troska o ucznia
zdolnego.
Kształtowanie u
uczniów
umiejętności
posługiwania się
nowoczesnymi
technologiami,
rozwijanie
uzdolnień i
zainteresowań

Rozwijanie
pozytywnych
postaw w
kontaktach
międzyludzkich i
umiejętności
współpracy w
grupie.

uczniów słabym i zajęć nadprogramowych dla
uczniów zdolnych.
7. Motywowanie uczniów do pracy
1. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych w
gablotach szkolnych i na stronie internetowej
szkoły.
2. Prowadzenie kół zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych.

Wrzesień

Nauczyciele

Cały rok
Na bieżąco

3. Wykorzystywanie metod aktywizujących.
4. Umożliwienie dostępu do nowoczesnych
środków dydaktycznych (audiowizualnych,
multimedialnych i innych).
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów i
olimpiad.
6. Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo
młodzieży w sieci, wskazanie osób i instytucji
które mogą pomóc – adresy stron, numery
telefonów, tablica informacyjna, gazetki
tematyczne
1. Podejmowanie dyskusji i debat w ramach
lekcji wychowawczych i innych przedmiotów.
2. Inicjowanie i organizowanie przez uczniów
imprez klasowych (wigilia, urodziny, rajdy,
wycieczki), program integracyjny, działalność
samorządu

Na bieżąco

Nauczyciele

Kształtowanie kompetencji kadry pedagogicznej
Samodoskonalenie i
rozwój warsztatu
pracy nauczyciela,
zwiększenie

Podnoszenie
sprawności
wychowawczej
nauczycieli.

1. Rozpoznawanie potrzeb wychowawcach
uczniów
2. Organizowanie szkoleniowych Rad
Pedagogicznych.

Wrzesień
Nauczyciele

kompetencji
wychowawczo profilaktycznych

Praca nauczycieli
w zespołach
wychowawczych
.

3. Uczestniczenie w różnych zewnętrznych
formach doskonalenia.
4. Współpraca z szkolnym liderem WDN
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i
wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej
1. Opracowanie planów wychowawczych klas
2. Realizacja zadań wynikających z w/w
planów.
3. Dzielenie się własnymi doświadczeniami
(zajęcia otwarte, gromadzenie w bibliotece
materiałów opracowanych przez nauczycieli).
4. Doraźne rozwiązywanie problemów
wychowawczych ucznia, klasy.
5. Współpraca w zespołach wychowawczych d/s
uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjno - środowiskowymi

Według
harmonogramu
Wrzesień
Wg planu

Wychowawcy
Nauczyciele

Na bieżąco

Pedagog,
wychowawcy,
nauczyciele

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Kształtowanie
pozytywnej
współpracy rodziców
ze szkołą

Prowadzenie
klasowych
spotkań z
rodzicami.

Zapoznanie
rodziców z
dokumentami
szkoły, a także
dokumentami
Pedagogizacja
rodziców.

1. Ustalenie kalendarza spotkań z rodzicami.
2. Ustalenie terminów konsultacji nauczycieli z
rodzicami.
3. Systematyczne kontakty z rodzicami
uczniów
4. Uatrakcyjnienie spotkań z rodzicami(kawa,
herbata serwowana przez uczniów)
1. Przedstawienie rodzicom zasad wystawiania
ocen z zachowania.
2. Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły w
zapisach dotyczących praw i obowiązków.
3. Zapoznanie rodziców z planem
wychowawczo- profilaktycznym szkoły
1. Wskazywanie rodzicom zagrożeń
wynikających ze zmiany środowiska ucznia i

Wrzesień

Dyrektor
Wychowawcy

Wrzesień

Wychowawcy

Na bieżąco

Wychowawcy
Pedagog

2.

3.

Angażowanie
rodziców
w
życie szkoły.

Organizowanie
imprez o charakterze
lokalnym.

Przygotowanie do
odbioru dóbr kultury
i sztuki, szanowanie
dorobku narodowego

Przygotowywani
e imprez
kulturalnych.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sposobów ich niwelowania.
Pogadanki na temat pokonywania trudności
wychowawczych występujących wśród
młodzieży.
Spotkania informacyjne z rodzicami,
informowanie ich o skutkach zachowań
ryzykownych występujących wśród
młodzieży,
Powołanie klasowych rad rodziców i Rady
Rodziców szkoły.
Współudział Rady Rodziców w decydowaniu
o sprawach szkoły.
Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.
Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Mikołajki/Wigilia
Studniówka
Walentynki
Dzień Kobiet
Dzień Patrona szkoły
Zorganizowanie Biegów Ulicznych o Puchar
Burmistrza Miasta Kazimierza Dolnego
Dzień Sportu

Przygotowanie
imprez
sportowych

1.

Udział w
uroczystościach
patriotycznych.

1. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej i
agresji ZSRR na Polskę
2. Rocznica Odzyskania Niepodległości
3. Rocznica Krwawej Środy
4. Rocznica Powstania Styczniowego
5. Uroczystości upamiętniające kazimierzaków
pomordowanych w obozach zagłady
6. Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach
Wyklętych
7. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2.

Nauczyciele
wychowawcy

wychowawcy
Wrzesień

Dyrektor
Wychowawcy

Według
harmonogramu

Wychowawcy
Nauczyciele
Samorząd
Uczniowski

Według
harmonogramu

M.Banach
Zespół ds.
Promocji
Wychowawcy
Nauczyciele
Samorząd
Uczniowski
Wychowawcy
Nauczyciele
Samorząd
Uczniowski

Według
harmonogramu

przy jednoczesnym
otwarciu sie na
wartości europejskie.

Współpraca z
instytucjami
wspierającymi
działalność szkoły.

Kontynuacja
współpracy z
Poradnią
Psychologiczno Pedagogiczną w
Puławach.
Współpraca z
placówkami
kulturalnymi.

8. Uczestnictwo młodzieży wraz z pocztem
sztandarowym w patriotycznych i
rocznicowych uroczystościach w mieście i
powiecie tj. rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego, święta patriotyczne o skali
ogólnokrajowej, wewnątrzszkolne
uroczystości i imprezy
1. Kierowanie na badania uczniów z
dysfunkcjami rozwojowymi.
2. Dostosowanie wymagań do możliwości
psychofizycznych uczniów

3. Uczestniczenie w spektaklach teatralnych i
seansach, filmowych w kinie „Sybilla".
4. Oglądanie aktualnych wystaw w okolicznych
muzeach.
5. Udział młodzieży w imprezach
organizowanych przez Kazimierski Ośrodek
Kultury, Puławski Ośrodek Kultury „Dom
Chemika", Muzeum Nadwiślańskim (Dom
Marii i Jerzego Kuncewiczów.
6. Edukacja medialna i czytelnicza w szkole

Na bieżąco

Pedagog szkolny

Według
harmonogramu

Wychowawcy

Nauczyciele
Na bieżąco

Na bieżąco
Współpraca z
Policją, Sądem,
Monarem,
Miejskim
Ośrodkiem
Profilaktyki
Środowiskowej
w Puławach,
Ośrodkami
Pomocy,

1. Pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkole i
poza szkołą
2. Przeciwdziałanie patologii i niedostosowaniu
społecznemu poprzez organizowanie i
prowadzenie zajęć profilaktyczno wychowawczych
3. Prelekcje dotyczące profilaktyki uzależnień
4. Dbanie o bezpieczeństwo podczas imprez na
terenie szkoły
5. Informacja o konsekwencjach prawnych

Nauczyciel
bibliotekarz,
nauczyciele

Na bieżąco
Wychowawcy
Nauczyciele

Sanepidem

związanych z naruszeniem ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii
6. Uzupełnienie wiadomości o uzależnieniach i
ich skutkach spotkanie z pracownikiem
MONARU
Semestr I

Praca wychowawcza

Opracowanie i
wdrożenie planu
pracy
wychowawczoprofilaktycznego
szkoły.

1. Zbudowanie wspólnego zestawu wartości,
umiejętności i postaw, który będzie
charakteryzował cele naszych działań
2. Spotkania z rodzicami, godziny z
wychowawcą, udostępnienie dokumentu w
bibliotece szkolnej

Aktualizacja i
wdrażanie
działań z zakresu
profilaktyki

1. Przekazanie informacji na temat skutków
zachowań ryzykownych i wskazywanie
właściwych sposobów korzystania z
informacji zawartych w ulotkach- godziny
wychowawcze, gazetki szkolne, konkursy,
audycje przez radiowęzeł,
2. Przypomnienie zasad obowiązujących w
szkole a dotyczących używania narkotyków,
palenia papierosów i picia alkoholu
3. Zapoznanie uczniów z konsekwencjami
prawnymi jakie są przewidziane za naruszanie
Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
4. Uwrażliwienie uczniów na niebezpieczeństwo
związane z korzystania z internetu – portale
społecznościowe, gry i hazard
5. Promowanie postaw asertywnych. wyrabianie
nawyku poszukiwania kompromisu w
sytuacjach konfliktowych – zajęcia „Sztuka

Semestr II
wrzesień

Na bieżąco

Pracownik
MONARU,
pedagog szkolny
Zespól do
opracowania
programu
wychowawczoprofilaktycznego
szkoły
Dyrektor
Wychowawcy
Nauczyciele
Wychowawcy
Nauczyciele

6.

7.

Przeprowadzenie
autorskiego
programu
integracyjnego w
klasach
pierwszych.

1.

2.

3.

Kształtowanie
samorządności
wśród uczniów.

4.
1. Udział młodzieży w pracach na rzecz szkoły.
2. Uspołecznienie młodzieży poprzez pracę w

3.
4.
5.
6.

Kształtowanie
postaw, norm
społecznych
kształtowanie do
wartości

odmawiania” klasy pierwsze
Aktywizacja uczniów, zachęcanie do
świadomego wykorzystania i alternatywnych
form spędzania czasu wolnego
Wdrażanie uczniów w zachowania
prozdrowotne – konkursy, programy, akcje
profilaktyczne
Rozpoznawanie i udzielanie pomocy w
pokonywaniu trudności adaptacyjnych nowo
przyjętym uczniom.
Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych w
klasach pierwszych. wspólne tworzenie
klasowych zasad współpracy i zachowania
Zorganizowanie obozu integracyjnego dla
młodzieży klas pierwszych.

samorządzie uczniowskim, (plan pracy
samorządu w załączeniu)
Tworzenie kół samopomocy koleżeńskiej.
Opieka uczniów nad pracowniami lekcyjnymi.
Prowadzenie radiowęzła szkolnego i opieka
nad sprzętem audiowizualnym.
Aktywny udział młodzieży w uroczystościach
szkolnych, (zgodnie z harmonogramem
imprez szkolnych)
1. Przygotowanie spójnego systemu wartości
– rozmowy, obserwacje, ankiety
2. kształtowanie i wzmacnianie
obowiązujących norm społecznych.
Rozwijanie umiejętności
interpersonalnych, kompetencji
społecznych

Na bieżąco

Wychowawcy
Nauczyciele

Wrzesień

Na bieżąco

Wychowawcy
Nauczyciele
K. Ponikowska

Wrzesień

Wychowawcy,
pedagog szkolny

Cały rok

Wychowawcy ,
nauczyciele

3. promowanie kultury słowa i savoir vivre
4. Zachęcanie do rozwijania własnych
zainteresowań- działalność kół
zainteresowań, zajęcia dodatkowe

Cały rok

5. Motywowanie uczniów do brania
odpowiedzialności za dalsze kształcenie i
swoje postępowanie – przeciwdziałanie
wagarom, dbałość o dyscyplinę,

1.
Kształtowanie
postaw
humanitarnych.
2.
Prawa człowieka
a prawa ucznia.

3.
4.

5.

6. Wdrażanie do poszanowania odmienności
innych -tolerancji w sferze, kultur
narodowych, wiary, poglądów , upodobań,
wyglądu zewnętrznego, sytuacji
materialnej, orientacji seksualnej - życie
codzienne w szkole, imprezy szkolne i
inne
Zapoznanie uczniów z prawami zawartymi w
Na bieżąco
Konwencji praw dziecka oraz Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka.
Propagowanie postaw zgodnych z prawami
zawartymi w/w dokumentach, poprzez
artykuły w szkolnej gazetce, udział w
imprezach o tej tematyce, przygotowywanie
gazetek szkolnych, spotkania z pracownikami
i wolontariuszami Szlachetnej Paczki i
Amnesty International.
Organizowanie konkursów z wiedzy o
prawach człowieka i prawach ucznia.
Zorganizowanie kolejnej edycji
Międzynarodowego Maratonu Pisania Listów
Amnesty International.
Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w
różnego rodzaju organizacjach działających na
rzecz praw człowieka, np. Amnesty
Grudzień

Nauczyciele,
pracownicy
szkoły, Rada
Pedagogiczna,
Rada Rodziców
Samorząd
Uczniowski,

Wychowawcy
Nauczyciele

K. Ponikowska

International.
6. Rozwijanie i wspieranie działalności
wolontarystycznej wśród młodzieży
Praca opiekuńcza

Zapewnienie
uczniom opieki i
bezpieczeństwa.

1. Ubezpieczenie uczniów i pracowników od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Zapoznanie uczniów z przepisami BHP.
3. Opracowanie harmonogramu dyżurów
nauczycieli.
4. Działalność koordynatora ds.
Bezpieczeństwa.

Budowanie w
szkole i w
internacie
atmosfery
bezpieczeństwa i
przyjaźni
Kształtowanie
postaw
prozdrowotnych.

1.Wspólnie z uczniami z Ukrainy i Białorusi
organizowanie imprez i uroczystości szkolnych
np. Rajdy, ogniska dyskoteki.
2. Organizacja opieki zdrowotnej uczniom
obcokrajowcom.
3.
1. Wprowadzenie do zajęć zagadnień o tematyce
zdrowotnej – zgodnie z szkolnym programem
edukacji zdrowotnej.
2. Realizowanie wśród uczniów oraz ich
rodziców programów profilaktycznych i
promocji zdrowia
3. włączanie w IPET działań z zakresu
przeciwdziałania używaniu środków i
substancji uzależniających
4. Podejmowanie działań w celu zwiększenia
zaangażowania w zajęcia wychowania
fizycznego
1. Organizowanie wycieczek, rajdów, ognisk
wśród młodzieży i nauczycieli.
2. Przeprowadzenie rozgrywek sportowych szkolnych i międzyszkolnych: w piłkę nożną,
koszykówkę, piłkę siatkową, tenis stołowy.
3. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach

Rozwijanie
różnych form
aktywności
poprzez sport i
turystykę.

p. A Soria
Cały rok
Na bieżąco

Dyrektor
Koordynator ds.
bezpieczeństwa

Według
Harmonogramu

Nauczyciele

Według
harmonogramu

M. Banach
Nauczyciele

Na bieżąco

zajęć pozalekcyjnych.
TRADYCJE SZKOLNE
Identyfikacja ucznia
z tradycjami szkoły.

Prowadzenie
szkolnej kroniki.
Prowadzenie
szkolnej strony
internetowej.
Wydawanie
gazetki szkolnej
„O co kaman"

Kultywowanie
tradycji poprzez
imprezy w
środowisku
lokalnym.

Współpraca z
lokalnymi
mediami.
Organizacja
imprez
sportowych –
Biegi Uliczne o
Puchar
Burmistrza
Kazimierza
Dolnego
Organizacja
imprez
turystyczno krajoznawczych
- Gwiaździsty
Rajd
Gimnazjalny dla
uczniów
okolicznych

1. Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z
życia szkoły i ich ilustrowanie.
1. Zobowiązanie nauczycieli do opracowywania
materiałów na temat działalności agend szkoły
oraz osiągnięć uczniów i ich publikacja na
szkolnej stronie www.zskd.pl
1. Powołanie uczniowskiego zespołu
redakcyjnego gazetki „O co kaman”
2. Redagowanie artykułów o tematyce
młodzieżowej, szkolnej i lokalnej.
3. Archiwizacja numerów gazetki w bibliotece
szkolnej.
1. Opracowanie artykułów autoryzowanych,
wywiadów oraz notatek dla mediów
lokalnych.
1. Pozyskanie sponsorów na imprezy
integracyjne i promocyjne.
2. Opracowanie i zabezpieczenie tras biegów

Na bieżąco

1. Powołanie zespołu do spraw organizacyjnych.
2. Pozyskiwanie sponsorów na Rajd
Gimnazjalny.
3. Opracowanie tras i przygotowanie opieki
przewodnickiej.

Na bieżąco

K. Ponikowska
Nauczyciele
Z. Furtak
K. Ponikowska
Nauczyciele

Na bieżąco

A. Soria
K. Ponikowska
B. Woszczek
Biblioteka
Internat

Na bieżąco

A. Soria

Według
harmonogramu

M. Banach
Zespół ds.
Promocji
Nauczyciele

Według
harmonogramu

M. Banach
Zespół ds.
Promocji
Nauczyciele

gimnazjów oraz
rajdy rowerowe i
piesze.
Organizowanie
imprez
kultywujących
tradycje lokalną
– gry miejskie
Organizacja
imprez
uwrażliwiających
na potrzeby i
krzywdę innych.
Spotkania z
ludźmi historii

1. Powołanie grupy organizacyjnej.
2. Przygotowanie tras i rekwizytów.
3. Zaangażowanie młodzieży gimnazjów do
zabawy.

Według
harmonogramu

Zespół ds.
Promocji
A. Soria

1. Udział uczniów w WOSP i innych akcjach o
charakterze charytatywnym „Pola Nadziei" na rzecz puławskiego hospicjum

Według
harmonogramu

A.Soria
E.Frycz
Nauczyciele

1. Spotkania z mieszkańcami regionu, świadkami Na bieżąco
historii.

Opracował: Zespół d/s opracowania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły

K. Ponikowska
A. Soria

