PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
W SULEJÓWKU
Podstawa prawna:
art. 26 ust. 1 Prawa oświatowego: „Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują
program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 1) treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, oraz 2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane
do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców”

OCZEKIWANA SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent:
 potrafi dokonad autodiagnozy, zna swoje silne i słabe strony
 przezwycięża trudności, pracuje nad słabościami
 dba o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz o higienę osobistą
 potrafi nawiązywad i utrzymywad bezpieczne relacje z innymi
 zachowuje się w sposób niezagrażający bezpieczeostwu swojemu i innych
 potrafi sobie radzid z ryzykami związanymi z życiem na początku XXI wieku

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW
Czynniki ryzyka:
 niewłaściwe wzory w otoczeniu
 brak nawyku aktywnego odpoczynku
 kryzys autorytetów
 dostępnośd środków psychoaktywnych
 brak koniecznej wiedzy na temat używek i ich skutków
 presja grup rówieśniczych na model zachowao
 konflikty w grupie rówieśniczej
 stres i niepowodzenia w nauce
 istnienie zagrożeo bezpieczeostwa w środowisku
o zagrożenia związane z ruchem drogowym
o bezpaoskie i pozostawione bez opieki psy
o zagrożenia ze strony innych osób, w tym handel ludźmi
Czynniki chroniące:
 bezpieczne więzi z innymi ludźmi i wynikające stąd poczucie bezpieczeostwa i własnej
wartości
 szacunek dla obowiązujących norm społecznych
 istnienie więzi między uczniami, a dorosłymi opartych na zaufaniu
 zainteresowanie własnym rozwojem, zdrowym stylem życia i poszerzanie wiedzy w tym
zakresie
 zgodne z potrzebami uczniów zajęcia popołudniowe rozwijające zainteresowania
 współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami wspierającymi prace szkoły
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CELE PROGRAMU
Celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest zapewnienie uczniom możliwości
harmonijnego rozwoju, w szczególności w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec stałego doskonalenia się, jak też
udzielenie wsparcia nauczycielom i rodzicom w przyczynianiu się do rozwoju uczniów.
Cele te są uzupełniane przez cele szczegółowe:
1. Przygotowanie do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o wartości – ofiarnośd, współpracę, solidarnośd, altruizm, patriotyzm i szacunku dla
tradycji oraz o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania symboli paostwowych i tradycji.
3. Kształtowanie wśród uczniów kultury osobistej i zasad współżycia społecznego, a także
przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
4. Przygotowanie uczniów do dobrego przeżywania okresu młodości.
5. Kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata.
6. Kierowanie działao wychowawczych na rzecz bezpieczeostwa i tworzenia przyjaznego
środowiska w szkole.
7. Otaczanie opieką uczniów z dysfunkcjami poprzez umożliwianie im realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia i innych zajęd z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
8. Wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości
9. Wspieranie rodziców i otoczenia ucznia w wypełnianiu funkcji wychowawczej
10. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
11. Podtrzymywanie ciekawości poznawczej i zainteresowania nauką
12. Wspieranie uczniów w nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi z innymi osobami opartej na
wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności oraz przynależności do ważnych grup
społecznych (rówieśnicza, rodzinna, sąsiedzka itp.)
13. Wychowanie wspierające rozwój osobisty uczniów

TREŚCI PROGRAMOWE
1. Zdrowie fizyczne
a. higiena osobista i zdrowy styl życia
b. profilaktyka i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych
c. zdrowe odżywianie się
d. zdrowie, a ruch i wysiłek fizyczny
2. Bezpieczeostwo fizyczne
a. bezpieczeostwo i higiena pracy
b. ewakuacja oraz postępowanie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia
c. bezpieczne uprawianie sportu
d. bezpieczne korzystanie z drogi
e. zachowanie w relacjach z osobami obcymi i poszukiwanie pomocy
3. Zdrowie psychiczne i rozwój osobisty;
przeciwdziałanie przemocy (w tym zastraszaniu, znęcaniu się) i uzależnieniom
a. zasady uczenia się
b. radzenie sobie ze stresem
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

asertywnośd i umiejętności społeczne
uwrażliwienie na potrzeby innych, tolerancja wobec odmienności
kształtowanie przedsiębiorczości i samodzielności
wzmacnianie samooceny
radzenie sobie z emocjami
radzenie sobie w sytuacjach trudnych
mechanizmy i skutki przemocy
mechanizmy, skutki i ryzyko uzależnieo
działanie substancji powodujących uzależnienia
poszukiwanie pomocy w sytuacjach kryzysowych

4. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej, paostwowej,
europejskiej i kształtowanie postaw patriotycznych; kształtowanie poczucia
sprawczości i własnej wartości, wychowanie do rozwoju
a. wiedza o własnej miejscowości, regionie, kraju oraz ich otoczeniu społecznogospodarczym i kulturowym
b. patriotyzm w kulturze, literaturze, historycznych i aktualnych relacjach
społecznych
c. korzyści i wspólne interesy wynikające z przynależności do określonej wspólnoty
d. prawa, obowiązki i przywileje człowieka, obywatela, członka wspólnoty lokalnej
i szkolnej
5. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym:
a. wiedza o środowisku społecznym – organizacje społeczne
b. wiedza o środowisku gospodarczym – podstawy gospodarki wolnorynkowej
c. wiedza o środowisku zawodowym – pomoc w wyborze kierunku dalszego
kształcenia oraz wyborze zawodu
6. Ochrona środowiska i troska o otoczenie:
a. zagrożenia dla środowiska
b. sposoby ochrony środowiska
c. segregowanie odpadów
d. zbieranie surowców wtórnych
Treści programowe realizowane są w powiązaniu z podstawą programową kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz kształcenia przedmiotowego.
Wszystkie treści przeplatają się ze sobą i realizowane są w różnorodnych formach,
dostosowanych do aktualnych potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców. Treści o charakterze
wychowawczym skierowane są do uczniów. Treści o charakterze profilaktycznym skierowane są
do uczniów, nauczycieli i rodziców.

FORMY REALIZACJI
Program jest realizowany w następujących formach:
 zajęcia lekcyjne
 zajęcia pozalekcyjne
 zajęcia integracyjne
 warsztaty tematyczne prowadzone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 współpraca z organizacjami społecznymi i wspólne organizowanie wydarzeo
Strona 3 z 5










treningi umiejętności społecznych
indywidualne konsultacje z wychowawcami i psychologiem (dla uczniów i rodziców)
organizowanie dni otwartych
udział w zawodach i konkursach albo ich organizowanie lub współorganizowanie
zbieranie surowców wtórnych – nakrętek od butelek
udział w zajęciach sportowych – lekcyjnych i pozalekcyjnych
modelowanie dobrych praktyk w szkole
organizacja lub współorganizacja imprez, uroczystości, konkursów i podobnych
wydarzeo
 prezentowanie osiągnięd
 praca samorządu szkolnego
 wystawianie pocztu sztandarowego i symboli paostwowych podczas uroczystości
szkolnych i lokalnych

ZADANIA
Niniejszy program wychowawczo-profilaktyczny stanowi podstawę do opracowania planów
i harmonogramów pracy wychowawczo-profilaktycznej w poszczególnych oddziałach oraz
planów ogólnoszkolnych (plan pracy samorządu szkolnego, plany zespołów nauczycieli).
W planach tych wskazane zostaną poszczególne zadania przeznaczone do realizacji.
W szczególności uwzględnione zostaną:
Zadanie
Warsztaty i zajęcia integracyjne
Wybory do samorządu szkolnego i Młodzieżowej Rady Miasta
Warsztaty i zajęcia – jak się uczyd
Mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej oraz w piłce nożnej
Udział w programie „Archipelag skarbów”
Niepodległościowy turniej piłki siatkowej dziewcząt
Bezpieczeostwo zimą na drodze – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
Przygotowanie spotkao i uroczystości związanych z obchodzeniem świąt
Warsztaty – jak radzid sobie ze stresem związanym z klasówką, egzaminem
Powitanie wiosny
Bezpieczna jazda rowerem
Piknik rodzinny
Mityng lekkoatletyczny
Uroczyste zakooczenie akcji zbierania nakrętek – impreza charytatywna
Udział w uroczystościach lokalnych
Festiwal zawodów – spotkania z ciekawymi ludźmi i absolwentami szkoły
Konsultacje psychologiczne
Udział w programie profilaktycznym „Trzymaj formę”
Akcja zbierania nakrętek
Trenowanie umiejętności społecznych

Strona 4 z 5

Okres realizacji
wrzesieo
wrzesieo-październik
październik oraz maj
październik-listopad
oraz styczeo-luty
listopad
listopad
listopad-grudzieo – po
opadach śniegu
grudzieo i kwiecieo
przed klasyfikacją
semestralną i roczną
marzec
kwiecieo
maj
czerwiec
czerwiec
wg harmonogramu
miasta
sukcesywnie
przez cały rok
cały rok
cały rok
cały rok w różnych
formach

Warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy

Warsztaty dot. przeciwdziałania uzależnieniom, bezpiecznego i
odpowiedzialnego korzystania z internetu, kształtowania umiejętności
planowania i spędzania wolnego czasu oraz profilaktyki chorób zakaźnych
Zajęcia sportowe w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Herkules”
Prezentowanie osiągnięd

cały rok, w zależności
od potrzeb
poszczególnych
oddziałów
cały rok, w zależności
od potrzeb
poszczególnych
oddziałów
cały rok
zakooczenie
poszczególnych działao
i semestrów

EWALUACJA I UWAGI KOOCOWE
Program podlega ciągłemu monitorowaniu i ewaluacji. Pod koniec roku szkolnego wyniki
ewaluacji należy podsumowad i przeanalizowad oraz opracowad wnioski do pracy na rok
następny rok szkolny.
Narzędzia ewaluacji:
 sprawozdania nauczycieli z realizacji poszczególnych zadao (sukcesy, trudności, wnioski
na przyszłośd)
 informacje uzyskane od uczniów (obserwacje, bezpośrednie rozmowy, ankiety)
 informacje uzyskane od rodziców podczas zebrao z rodzicami
 analiza problemów wychowawczych i profilaktycznych
 dyskusje Rady Pedagogicznej.

Niniejszy program został uchwalony uchwałą Rady Rodziców z dnia 14 września 2017 r.
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