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Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować
harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.
Wychowywać to znaczy również – z pokolenia na pokolenie przekazywać
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wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Przekazuje się je nie
tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem własnego życia…”.
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I. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78,

poz. 483 ze zm.).

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.

poz. 2215 ze zm.).

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.

1327 ze zm.).

5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.

poz.1082).

6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2019

r. poz. 852 ze zm.).

8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania

tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty
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działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu

przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1449).

10.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym

2021/2022.

11. „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb

pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną,

w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej

pandemią COVID-19.

12.Procedura określająca zasady bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce

w zakresie przeciwdziałaniu ryzyku zakażenia wirusem Sars-Cov-2

i w konsekwencji rozwoju choroby COVID-19, obowiązująca w okresie epidemii.
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II. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego

w Wieliczce realizuje swoje zadania w oparciu o Program

wychowawczo-profilaktyczny obejmujący treści i działania wychowawcze

skierowane do uczniów oraz treści i działania profilaktyczne – dostosowane do

potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o ocenę potrzeb i problemów

występujących w danej społeczności – skierowane do uczniów, nauczycieli i

rodziców.

Zadaniem szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży do wartości oraz

wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Swoje działania podporządkowuje przede

wszystkim wychowywanie w duchu szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka,

w tym upowszechnia wiedzę na temat zasad dobrego wychowania w różnych

obszarach życia społecznego. W swej działalności wychowawczej szkoła uwzględnia

wolę rodziców, cele polityki oświatowej państwa oraz szeroki kontekst

uwarunkowań społecznych środowiska lokalnego, w którego obrębie funkcjonuje.

Z tego względu podejmuje m.in. działania związane z upamiętnianiem postaci

i wydarzeń z przeszłości ważnych dla pamięci narodowej, świętami narodowymi,

symbolami państwowymi, a także kształtuje postawy szacunku szczególnie dla ludzi

starszych oraz dbałości o środowisko przyrodnicze. Ponadto dba o bezpieczeństwo

swoich uczniów, a także nauczycieli i pracowników szkoły. Reaguje na zjawiska,

które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane - podejmuje odpowiednie działania

profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie pojawianiu się i rozwojowi

niekorzystnych zjawisk dezorganizujących funkcjonowanie szkolnej społeczności.

W tym celu podejmuje bezpośrednią i ścisłą współpracę z rodzicami oraz z

podmiotami zaangażowanymi w różnorodne działania edukacyjne, wychowawcze

i opiekuńcze, a także profilaktyczne. Wiąże działanie wychowawczo – profilaktyczne

z realizacją zadań, które wprowadzają pożądane zmiany w funkcjonowaniu ucznia

i grupy rówieśniczej. Przy czym wszelkie działania wynikają ze świadomości

zagrożeń dotyczących prawidłowego procesu wychowawczego i mają charakter

interwencji kompleksowych.

5



Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny szczególnie sprzyja rozwijaniu

i utrwalaniu społecznych, patriotycznych i obywatelskich postaw uczniów.

Wzmacnia ich poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji

narodowych, przygotowuje do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego,

w tym angażowania się w wolontariat. Szkoła, ucząc odpowiedzialności za siebie

i innych, w tym także za słowa, gesty, czyny, stara się przygotowywać swoich

uczniów do świadomych i odpowiedzialnych wyborów, a w czasie korzystania

z nowoczesnych technik komunikacji, m.in. krytycznej analizy informacji,

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej i utrzymywaniu właściwej

i godnej relacji z innymi użytkownikami sieci. Celem działań wychowawczych szkoły

jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym zachęcenie uczniów do aktywności

fizycznej i zdrowego stylu życia. A przede wszystkim rozwijanie dojrzałości w sferze

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej

społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem

realizowanym w rodzinie i szkole, która w swojej działalności uwzględnia 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, emocjonalnej,

intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany

i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo - profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie

programowej. 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.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo –

Profilaktycznego obejmują:
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− 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 (np. udział organizacji

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną

szkoły),

− współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy

potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem:

− wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

w roku szkolnym 2020/2021,

− wniosków i analiz z prac zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych,

zespołów wychowawczych z realizacji priorytetów Szkolnego Programu

Wychowawczo – Profilaktycznego w roku szkolnym 2020/2021,

− wyników ewaluacji wewnętrznej Szkolnego Programu Wychowawczo –

Profilaktycznego w obszarze promocji zdrowia, ewaluacji wewnętrznej

„Diagnoza sytuacji uczniów w edukacji online”,

− analizy dokumentacji pedagoga i psychologa szkolnego,

− rozmów z wychowawcami,

− rozmów z rodzicami,

− obserwacji zachowania uczniów podczas edukacji zdalnej oraz po powrocie

do szkoły.

W trakcie procesu diagnostycznego:

− zapoznano się z oceną wzajemnych relacji panujących w zespołach

klasowych,

− oceniono stan bezpieczeństwa uczniów podczas edukacji zdalnej oraz po

powrocie do szkoły,

− ustalono, z jakimi problemami indywidualnymi nie radzą sobie uczniowie,
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− uzyskano informacje na temat skali problemu używania i dostępności

substancji psychoaktywnych,

− zapoznano się z systemem wartości i postawami moralnymi naszych uczniów,

− poznano potrzeby i oczekiwania uczniów,

− poznano potrzeby i oczekiwania rodziców.

III. MISJA SZKOŁY

,,Tutaj przyjazny początek drogi Twojego sukcesu”

Misją Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce jest kształcenie i wychowanie w duchu

wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości

kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów

z rówieśnikami, także z przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we

wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym

i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją

szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości, jako postawy życia

w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego

i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu

szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy

odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów,

nauczycieli, rodziców.

IV.   MODEL ABSOLWENTA

Absolwent szkoły jest:

1. Dobrym obywatelem, znającym tradycje szkoły, regionu, narodu, odnoszącym

się z szacunkiem do symboli narodowych, świadomym swych praw i obowiązków.
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2. Człowiekiem tolerancyjnym. Akceptującym różnice między ludźmi, jako coś

naturalnego, a często - cennego. Ze zrozumieniem traktującego różnice

wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowych

ludzi. Umiejącym stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów

w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.

3. Człowiekiem mającym godność i poczucie własnej wartości, człowiekiem

uczciwym i odpowiedzialny, kierującym się zasadami moralnymi.

4. Człowiekiem odpowiedzialnym, który zdaje sobie sprawę z możliwych następstw

różnych działań. Umie podejmować działania korzystne dla siebie i nienarażające

innych. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i podjęte

decyzje, potrafi przyznać się do błędu, wykazuje odwagę cywilną. W działaniu

zbiorowym wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy.

5. Człowiekiem ciekawym świata i ludzi. Mającym określone zainteresowania,

w których rozwoju wspomaga go wiedza uzyskana w Szkole. Poszukującym

nowych obszarów dla swej aktywności, problemów do rozwiązywania, wyzwań,

które dostarczyłyby mu nowych doświadczeń i które pozwoliłyby mu się

sprawdzić. Potrafi myśleć twórczo, stawiać sobie cele i je realizować.

6. Człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno,

szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki.

7. Człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję psychofizyczną oraz świadomym ich

zależności od stanu środowiska naturalnego.

8. Człowiekiem wrażliwym na potrzeby innych, żyjący w harmonii z ludźmi

i otaczającym środowiskiem.

9. Człowiekiem znającym zasady bezpieczeństwa, dostrzegającym zagrożenia

cywilizacyjne i posiadającym kompetencje emocjonalno-społeczne do ochrony

przed nimi.

V.   CELE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE SZKOŁY

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w Szkole Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce polega na prowadzeniu

działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
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1. Fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania

zachowań prozdrowotnych.

2. Psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii

psychicznej, radzenie sobie z emocjami, trudnymi przeżyciami, lękiem

i niepewnością wywołaną pandemią COVID – 19, ukształtowanie postaw

sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie

środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.

3. Społecznej - ukierunkowanej na reintegrację zespołów klasowych po okresie

edukacji zdalnej, na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz

ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

4. Aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego

systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu

istnienia.

Nasza szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną,

informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych

pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w formach uwzględniających

wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1. Wspólne działanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów

wiedzy, umiejętności i postaw określonych w modelu 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 lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego

systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych, prospołecznych

i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych.

4. Wzmacnianie więzi uczniów ze szkołą oraz społecznością lokalną.
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5. Kształtowanie przyjaznej atmosfery w szkole, budowanie prawidłowych relacji

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli,

wychowawców i rodziców lub opiekunów.

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 lub opiekunów.

8. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, patriotycznych, w tym poprzez

możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

9. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez 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 obejmuje w szczególności:

1. Stałe poszerzanie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców

na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci

i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych

substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych

niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach.

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, radzenia

sobie z agresją.

4. Uczenie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu

rozwojowi i zdrowemu życiu.

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków
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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. Dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom, uczniom,

rodzicom i opiekunom na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa

SARS–Cov-2 i choroby Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych.

2. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub

opiekunom 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.

3. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

4. Przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom

i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

5. Informowanie uczniów i ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących

procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz

o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia

narkomanią.

Działalność profilaktyczna w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce polega na realizowaniu działań

z zakresu profilaktyki uniwersalnej, oraz w razie potrzeby selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:
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1. Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w działaniach zapobiegających

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–Cov-2 i choroby Covid-19 oraz innych

chorób zakaźnych.

2. 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 uczniów

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,

nowych substancji psychoaktywnych.

3. Wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na

podejmowanie zachowań ryzykownych.

4. Wspieranie uczniów, w przypadkach, w których doszłoby do rozpoznania

wczesnych objawów 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 zajęć mających na celu poszerzanie

wiedzy w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–Cov-2 i

choroby Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych.

2. Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, w razie potrzeby,

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.

3. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności do

grupy i satysfakcji życiowej.

4. Kształtowanie i wzmacnianie norm, postaw przeciwnych używaniu środków

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
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substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm i postaw przeciwnych

podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.

5. Pogłębianie wiedzy nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów

i wychowanków zachowań ryzykownych.

6. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych,

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im.

E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce działania wychowawczo – profilaktyczne są

ukierunkowane przede wszystkim na:

1. Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej

i intelektualnej.

2. Kształtowanie i rozwój własnej osobowości ucznia – uświadomienie konieczności

pracy nad sobą w celu osiągnięcia dojrzałości osobowej, satysfakcji, spełnienia

życiowych planów.

3. Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej -

klasie, szkole.

4. Rozwijanie pozytywnej, proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji, poznawanie

i rozwijanie zdolności, zainteresowań, pasji.

5. Prawidłowe przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia i wyboru

zawodu.

6. Wzbudzanie i umacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej,

społeczności szkolnej.

7. Budowanie przyjaznych relacji między uczniami, nauczycielami i uczniami.

8. Dbanie o dobrą atmosferę w szkole, eksponowanie wartości ważnych dla całej

społeczności szkolnej.

9. Rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości.

10. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność

i przedsiębiorczość.
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11. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,

regionalnej i etnicznej.

12. Troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

13. Realizacja działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego

i cyfrowego uczniów w środowisku szkolnym.

14. Stałe przypominanie uczniom norm zachowania obowiązujących w szkole.

15. Dbałość o dobre rozumienie zasad panujących w szkole, kształtowanie postaw

wrażliwości na potrzeby innych.

16. Znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

17. Promowanie zdrowego stylu życia.

18. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych.

19. Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych i uzależnień.

20. Uczenie rozpoznawania sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym

przeciwdziałanie korzystaniu ze środków psychoaktywnych /lekarstw bez

wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków/.

21. Przeciwdziałanie pojawianiu się wśród uczniów nawet najmniejszych przejawów

agresji i przemocy rówieśniczej.

22. Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów

komórkowych i telewizji.

23. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, podkreślanie dobrych

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną

tożsamość.

24. Stwarzanie częstych okazji do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych

osiągnięć.

25. Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem,

ćwiczenie asertywności.

26. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.

27. Umożliwianie i zachęcanie rodziców do zdobywania wiedzy nt. profilaktyki

uzależnień.

VI.   STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
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Wychowanie, jako proces wspierania wychowanka w rozwoju, angażuje

wychowawcę i wychowanka, pozostających w osobowej relacji, których spotkanie

oparte jest na poszanowaniu godności osobowej i współdziałaniu w osiągnięciu

celów wychowawczych (wychowawca odpowiada za tworzenie warunków do

rozwoju, a wychowanek za korzystanie z nich w celu realizacji zadań rozwojowych).

Procesowi temu towarzyszy więc szczególnie istotna relacja, która - zgodnie

z przyjętym w tym Programie rozumieniem wychowania i profilaktyki - wychowawcą

czyni każdego nauczyciela. Najistotniejszym jednak obszarem działań

wychowawczo-profilaktycznych jest w sposób naturalny rodzina, wobec której szkoła

pełni rolę przede wszystkim wspierającą. Korzysta przy tym - wzmacniając rodziców

w ich działaniach – z pomocy różnych podmiotów wspomagających wychowanie

i profilaktykę.

1. Dyrektor szkoły:

− stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole,

− sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne; dba o 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,

− współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem

szkolnym oraz szkolna radą uczniowską, wspomaga nauczycieli w realizacji

zadań,

− nadzoruje realizacje szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

− współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi

działania z zakresu wychowania i profilaktyki,

− organizuje oraz zapewnia środki finansowe na szkolenia poszerzające

kompetencje wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli,

− monitoruje stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli

w praktyce szkolnej.
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2. Rada pedagogiczna:

− uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb

w zakresie profilaktyki,

− opracowuje projekt programu wychowawczo profilaktycznego i uchwala go

w porozumieniu z rada rodziców,

− 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 postepowania w sytuacjach

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

− udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń edukacyjnych,

− kształcą i wychowują młodzież w duchu patriotyzmu i demokracji,

− rozmawiają z uczniami i rodzicami z zachowaniu i frekwencji oraz postępach

w nauce na swoich zajęciach,

− wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

− wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach, opiniach wydanych przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

− doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań

wychowawczo-profilaktycznych.

4. Wychowawcy klas oraz pedagodzy specjalni:

− diagnozują sytuacje wychowawczą w klasie,

− rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

− na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych

w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy
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wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

− zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolny

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

− są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez

przewodniczącego zespołu,

− współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,

pedagogiem i psychologiem szkolnym,

− wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej

sytuacji,

− rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

− dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

− podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym

zachowaniom uczniów,

− podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

5. Zespół wychowawców:

− analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

− ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych

nauczycieli, w tym rozpoczynających prace w roli wychowawcy,

− przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej

i profilaktycznej szkoły.

6. Pedagog i psycholog szkolny:

− diagnozuje środowisko wychowawcze,

− zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w odpowiednich

formach,

− współpracuje z rodzicami uczniów potrzebujących szczególnej troski

wychowawczej lub stałej opieki,

− 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,
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− współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

7.    Rada Rodziców:

− reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające

proces wychowawczy szkoły,

− współdecyduje o formach pomocy dzieciom, współuczestniczy w opracowaniu

programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,

− pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły,

− angażuje rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

8.    Rodzice:

− współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

− uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

− uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

− zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

− współpracują z wychowawcami klasy i innymi nauczycielami uczącymi

w klasie,

− dbają o właściwa forma spędzania wolnego czasu przez uczniów,

− rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program

wychowawczo-profilaktyczny.

9.    Szkolny 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,

− uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

− współpracuje z zespołem wychowawców i rada pedagogiczną,

− prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

− reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

− propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

− dba o dobre imię o honor szkoły oraz wzbogaca tradycję,

− podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
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Podmioty wspierające

Współpraca ta polega na:

− systematycznym współdziałaniu z ośrodkami pomocy pedagogicznej

i psychologicznej, opieki medycznej, terapii i profilaktyki oraz policją,

− udziale w akcjach charytatywnych i pomocy humanitarnej,

− angażowaniu się w różnorodną współpracę ze środowiskiem lokalnym i jego

instytucjami np. Stowarzyszenie „Moje Krzyszkowice”, Parafia św. Pawła

Apostoła w Wieliczce, Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Wieliczce, MGOPS w Wieliczce, Powiatowa Policja w Wieliczce, PCPR

w Wieliczce, Stowarzyszenie „Solny Gwarek”, Stowarzyszenie „Arche”,

Powiatowa Straż Pożarna, Straż Miejska w Wieliczce.

VII.   DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

Szczegółowe cele wychowawczo - profilaktyczne szkoły wynikają z diagnozy

potrzeb czynników ryzyka i czynników chroniących, problemów występujących

w środowisku szkolnym, ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego,

wniosków i spostrzeżeń z działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej

nauczycieli, a także z indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Diagnozę sytuacji wychowawczej stanowi załącznik

We wrześniu 2021 r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe, w którym

wzięły udział 474 osoby, w tym:

− 270 uczniów,

− 165 rodziców,

− 39 nauczycieli.

Na podstawie przeprowadzonych badań, wniosków i spostrzeżeń

z działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli, a także

z indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami ustalono czynniki

chroniące i czynniki ryzyka, które stanowią podstawę do wyznaczania celów i zadań

wychowawczo – profilaktycznych w szkole.

Czynniki chroniące:

−       poczucie bezpiecznej, przyjaznej szkoły,

−       poczucie przynależności do społeczności klasowej,
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−       propagowanie zdrowego stylu życia,

− zaangażowanie i otwartość nauczycieli,

−       podmiotowe traktowanie uczniów i rodziców,

−       rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów,

− zaangażowanie uczniów w życie szkoły,

−       preferowanie powszechnie uznanych wartości; rodzina, uczciwość, szacunek,

zdrowie, przyjaźń,

−       jasno określone zasady postępowania w szkole i w domu,

−       zdecydowany brak akceptacji dla przejawów agresji/przemocy,

−       zaangażowanie rodziców w życie dzieci,

−       dobre relacje w rodzinie.

Czynniki ryzyka:

−       nadmierne korzystanie z telefonu, komputera i innych urządzeń

elektronicznych,

−       konflikty w relacjach rówieśniczych,

−       rozluźnienie więzi społecznych,

−       przeciążenie nauką,

−       eksperymentowanie z używkami; nikotyna, alkohol.

VIII.  EWALUACJA PROGRAMU

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce poddawany będzie

systematycznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb - ma charakter otwarty.

Ewaluacja wyników przeprowadzona pod koniec każdego roku szkolnego

pozwoli opracować wnioski do pracy na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji:

− sprawozdania wychowawców z realizacji Programów

Wychowawczo-Profilaktycznych klas,

− analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych

i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga i psychologa

szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców

klas, rodziców i uczniów,
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− analiza dokumentów,

− obserwacje.

IX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Integracyjnymi nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce uzupełniają

i uszczegóławiają następujące dokumenty:

− Statut Szkoły,

− Regulamin Samorządu Szkolnego,

− Kalendarz roku szkolnego,

− Szkolne procedury bezpieczeństwa,

Program wychowawczo – profilaktyczny jest otwarty, może być modyfikowany

w trakcie realizacji, zgodnie z potrzebami środowiska.

Rekomendacje

W roku szkolnym 2021/2022 należy wdrażać działania wychowawczo –

profilaktyczne, których celem będzie wzmacnianie uczniów oraz ich rodziców.

Wartość zdrowia, umiejętności psychospołeczne, radzenie sobie ze stresem – są to

elementy niezbędne w każdym programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Mając powyższe na uwadze zaleca się:

− podejmować działania reintegrujące zespoły klasowe, budować przyjazny

klimat w klasie i w szkole, wzmacniać dobrostan psychofizyczny uczniów oraz

wspierać relacje między nauczycielami, uczniami, rodzicami, personelem

szkoły,

− kształtować właściwe postawy prozdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem

zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–Cov-2 i choroby Covid-19

oraz innych chorób zakaźnych,

− kształtować właściwe postawy prospołeczne oraz utrwalać normy zachowania

uczniów w szkole i poza szkołą,

− zwiększać świadomość uczniów i rodziców w zakresie uzależnień, w tym

uzależnień behawioralnych,

− wzmacniać system wychowawczy w rodzinie poprzez częste kontakty

wychowawców z rodzicami,
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− upowszechniać działania alternatywne do zachowań ryzykownych, rozwijające

umiejętności psychologiczne i społeczne uczniów,

− wspierać uczniów w zagospodarowaniu czasu wolnego, ze szczególnym

zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań,

− kształtować kreatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje cyfrowe

uczniów w zakresie bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii

informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia

ogólnego.
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