PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
w ZGIERZU
na lata 2017-2019

Uchwalony przez:
Radę Pedagogiczną w dniu 26 września 2017 r.
Radę Rodziców w dniu 20 września 2017 r.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowany został o następujące regulacje prawne:
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).
3. 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 ).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).
5. Rozporządzenie MEN z dnia 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. 2015, poz.1249)
6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).
7. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2016 poz. 1331)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
9. 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).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516);
11. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857);
12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602);
13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz.
535);
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69);
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15. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr
171 poz. 1225);
16. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.);
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy

programowej

wychowania

przedszkolnego

oraz

kształcenia

ogólnego

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977 z późniejszymi zmianami);
18. Ustawy z dnia 26 listopada 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 19);
19. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz.
1485);
20. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1563);
21. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982
nr 35 poz. 228);
22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
23. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
2011 nr 149 poz. 887);
24. Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).
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Wstęp
Rok szkolny 2017/2018 w polskich szkołach rozpoczął się zmianami systemu oświaty.
Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
1)

I etap edukacyjny obejmuje klasy I-III szkoły podstawowej- edukacja
wczesnoszkolna;

2)

II etap edukacyjny obejmuje klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zmiana systemu wymusiła przeorganizowanie struktury naszej placówki.
Szkoła Podstawowa nr 8 wchłonęła Gimnazjum Nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Adama
Mickiewicza w Zgierzu. W związku z tym, obecnie w naszej placówce uczą się uczniowie
w oddziałach I – VII szkoły podstawowej, oddziałach gimnazjalnych i nowo powstałych oddziałach
przedszkolnych.
Ponadto nastąpiła częściowa zmiana lokalizacji szkoły. W okresie przejściowym siedziba Szkoły
Podstawowej nr 8 mieści się przy ulicy Boya- Żeleńskiego 4, w której odbywają się zajęcia
edukacyjne dla uczniów oddziałów I-III i oddziałów przedszkolnych, natomiast oddziały IV-VII
i oddziały gimnazjalne II-III odbywają zajęcia edukacyjne w budynku szkoły przy ul. Leśmiana 1
w Zgierzu.
Od początku roku szkolnego 2017/2018 w szkole uczy się 742 uczniów, w tym
19 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to uczniowie
niepełnosprawni: z niedosłuchem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z zespołem Aspergera, autyzmem, i innymi deficytami. Dla nich organizowane są zajęcia
specjalistyczne

(zajęcia

rewalidacyjne,

logopedyczne,

korekcyjno-kompensacyjne,

zajęcia

z psychologiem i pedagogiem szkolnym, itp.) Nasi uczniowie posiadają różne możliwości
intelektualne, fizyczne i psychiczne, co przekłada się na ich zróżnicowane możliwości uczenia się,
przyswajania norm społecznych, wchodzenia w różnorodne relacje z rówieśnikami.
Stąd konieczność podejmowania działań mających na celu propagowanie pozytywnych wzorców
zachowań (tolerancja, akceptacja, wzajemna pomoc koleżeńska, empatia, itp.), podnoszenia kultury
osobistej uczniów oraz zapobiegania wszelkim przejawom dyskryminacji wśród uczniów.
Szkoła ma realizować program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym wspierający
dziecko w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej
i intelektualnej wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci
i młodzieży skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
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,
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jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość
o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
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.
Założenia programu
1. Czas realizacji
Program wychowawczo-profilaktyczny będzie realizowany w latach 2017/2019 z możliwością
modyfikacji w zależności od zaistniałych potrzeb i sytuacji.
2. Odbiorcy programu
W kręgu oddziaływań znajdują się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły
i środowisko lokalne.
3. Metody i formy pracy:
-

metody pracy z uczniem: metody aktywne, warsztaty, gry i zabawy, dyskusje na forum
grupy, scenki rodzajowe, twórczość dzieci (artystyczna, plastyczna, techniczna,
muzyczna, teatralna, literacka, itp.), konkursy tematyczne, drama, wycieczki tematyczne,
turystyczno- krajoznawcze, rajdy, filmy, przedstawienia, itp.;

-

formy pracy z uczniem: praca w zespołach, praca w grupach, praca indywidualna;

-

formy pracy z rodziną ucznia: pedagogizacja rodziców w zakresie potrzeb dziecka
z uwzględnieniem okresu rozwojowego, spotkania ogólne, konsultacje indywidualne,
warsztaty, porady, czynny udział rodziców w spotkaniach zespołów wychowawczych
celem opracowania IPET-u, współpraca w przygotowaniu różnych imprez klasowych
i szkolnych;

4. Prowadzenie i realizatorzy
Program

wychowawczo-profilaktyczny

koordynuje

Dyrekcja

Szkoły,

realizują

wszyscy

nauczyciele, wychowawcy, szkolni specjaliści i inni pracownicy szkoły oraz instytucje
wspomagające pracę szkoły.
5. Analiza sytuacji wychowawczej szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:
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wyników ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych,



wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,



ewaluacji programów wychowawczych i programów profilaktyki realizowanych w roku
szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu i Gimnazjum Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu,

I.



oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli,



oceny potencjału i indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów,



ankiet

przeprowadzonych

wśród

uczniów

i

rodziców

dotyczących

wartości.

Misja szkoły
Misją szkoły 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 przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc
we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze fizycznym, psychicznym, społecznym,
aksjologicznym i intelektualnym, 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
i rodziców.
II.

Wizja szkoły
Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując

i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność
za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania
z jego dorobku naukowego i kulturowego.
Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków
w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa
kulturowego i historycznego.
Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć
w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę
i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.
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III. Sylwetka absolwenta
Dążeniem

Szkoły

Podstawowej

Nr

8

w

Zgierzu

jest

przygotowanie

uczniów

do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji
w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące
cechy:


kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,



zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,



szanuje siebie i innych,



jest odpowiedzialny,



zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,



przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,



na i rozumie zasady współżycia społecznego,



jest tolerancyjny,



korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i
technologie informatyczne,



jest ambitny,



jest kreatywny,



jest odważny,



jest samodzielny,



posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,
podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,



szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,



radzi sobie z niepowodzeniami,



integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

IV. Cele wychowania i profilaktyki
Działalność wychowawczo-profilaktyczna 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,
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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 oraz
przeciwdziałanie zachowaniom problemowym i ryzykownym,
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 oraz
przeciwdziałanie agresji i konfliktom rówieśniczym,
4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
5) intelektualnej – ukierunkowanej na rozwijanie sfery poznawczej, wiedzy i umiejętności oraz
rozbudzenie zainteresowań.
Nadrzędnym

celem

Programu

Wychowawczo-profilaktycznego

jest

wspieranie

dzieci

i młodzieży we wszechstronnym rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym
i ryzykownym.
Cele wychowawczo-profilaktyczne realizowane w bieżącym roku szkolnym:


wspomaganie rozwoju ucznia w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej
i intelektualnej,



przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole,
klasie),



wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,



rozbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły
i możliwości,



kształcenie umiejętności i rozbudzanie zainteresowań,



budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,



kształtowanie odpowiednich postaw życiowych i przestrzegania norm społecznych,



wdrażanie uczniów do samorządności i odpowiedzialności za dokonywane wybory,



propagowanie uniwersalnych wartości w życiu człowieka,



przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom oraz innym zagrożeniom
cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży,



przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,



troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,
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zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,



znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,



kształtowanie szacunku do dóbr natury i umiejętności racjonalnego korzystania
z zasobów natury,

V.



promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie nawyków prozdrowotnych,



uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,



przygotowanie do wyboru dalszej drogi życiowej- doradztwo zawodowe.

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 lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem 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

w porozumieniu z Radą Rodziców,
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i

uchwala

go

 opracowuje

i

zatwierdza

dokumenty

i

procedury

postępowania

nauczycieli

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
uczestniczą w realizacji 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 sytuacjach zagrożenia
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.
3. Wychowawcy klas:


diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,



rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,



na

podstawie

dokonanego

rozpoznania

oraz

celów

i

zadań

określonych

w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej
dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu
klasowego i potrzeby uczniów,
 przygotowują sprawozdanie z 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,
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 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
podopiecznych,
 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz
dzieci i młodzieży,
 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
4. Zespół wychowawczo-wspierający:
 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 wychowawczoprofilaktycznej szkoły,
 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
5. Pedagog szkolny/psycholog:
 diagnozuje środowisko wychowawcze,
 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi 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,
 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły
i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.
6. Rodzice:
 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
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 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 zasięgają informacji na temat swoich 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 wychowawczoprofilaktyczny szkoły.
7. Samorząd uczniowski:


jest inicjatorem 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 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.
8. Instytucje wspomagające działania szkoły:


Władze lokalne,



Sąd, kuratorzy, Policja,



Placówki kulturalne i oświatowe,



Placówki oświatowo- opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

VIII. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018 (załącznik nr 1)
IX. Harmonogram działań w roku szkolnym 2017/2018 (załącznik nr 2)
X.

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego
Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco, przez

wychowawców klas. Po dwóch latach zostanie przeprowadzona ewaluacja całego Programu
Wychowawczo - Profilaktycznego. Podczas ewaluacji zostaną wykorzystane następujące metody
zbierania informacji:
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1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
2) analizę dokumentacji,
3) przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) rozmowy z dziećmi, rodzicami, nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły,
5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.
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