
Uchwała nr 01 12021 12022

z dnia 22 września 2021 r,

RadY Rodzicow Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

w sPrawie: uchwalenia programu profilaktyczno wychowawczego szkoły na rok szkolny 2o2ol21.

Na Podstawie art. 84 ust, 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1082) uchwala się, co następuje:

§1
Po zaPoznaniu się z projektem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły przygotowanym

Przez Radę pedagogiczną postanawia się uchwalić program na rok szkolny 2021t2o22

§2
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na rok 2021l2o22 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodzicow

l^),ik Ysłł\"q,
iJustyna Jużwikl

Program wychowawczo profilaktyczny szkoły na rok szkotny 2021/22 uzyskał rekomendację Rady
Pedagogicznej na jej posiedzeniu w dniu14 wrzesnia 2021 r,, co wyczerpuje zapis art. 84 usi.'z pxti
cYtowanej ustawy, dotyczący porozumienia slę Rady Rodzicow z Radą Pedagogiczną przy
podejmowaniu w/w uchwały.

§3



ZałącznikNr 1
do Uchwały nr 01 12021 12022 z 22 września 2021 r. Rady Rodzicow SSP w Wodzisławiu

Prog ram wychowawczo- profilakty czny
samorządowej szkoły podstawowej im, wojska potskiego

w Wodzisławiu na rok szkolny 202112022

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych
uczniow oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania
o ch a ra kte rze wych owaw czy m i p rof i la ktycznym.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniow
inauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzlalni,- komunikatywni,
kreatYwni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależnosci do grupy (klasy, szkoły), którą iączą
więzi kolezeństwa i przyjażni.

Program przeznaczony jest do realizaĄi przez
zwychowawcą we wspołpracy z nauczycielami wszystkich
szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zalezności od
wspołpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

wychowawcow klas podczas godzin
przedmiotow, pedagogiem, pielęgniarką
stanu zasobow, potrzeb klasy oraz przy

SzkolnY Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy
wzakresiewystępujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniow, w tym czynńikow
chroniącYch i czynnikow ryzyka, ze szczegolnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z uzywaniem
substancji psychotropowych, środkówzastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz innych
problemow występujących w środowisku, priorytetow Kuratora oświaty i rekomendacji urru i GlS w
związku z pandemią COV|D 19.

Społecznośc szkolna weźmie równieź udział w kampanii społecznej Wojewody Świętokrzyskiego
"swiętokrzyskie nie hejtuje"

W biezącym roku szkolnym 2021l2022,w związku z zaistniałą sytuacją po pandemii CoVlD-l9
najwazniejsze działania w pracy wychowawczej ukierunkowane są na :

1. Przestrzeganiu obowiązujących procedur funkcjonowania szkoły ,ktore w znaczny sposob
PrzYczYnią się do przeciwdziałania COV|D 19 oraz rea|izowanie działan MEN w ramach Narodowego
Programu Wsparcia Uczniow po Pandemii. -

2. Rozwijan ie kom petencj i społeczno-emocjona ln ych
. Budowanieiwzmacnianiepoprawnychrelacjiinterpersonalnych
. Higiena pracy w trakcie kształcenia stacjonarnego i zdalnego
. Bezpieczeństwo w lnternecie,
r Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu psychicznemu i fizycznemu ze
szczegolnym uwzględnieniem zagrozeń wynikających z sytuacji po pandemii

3. Kształcenie posiaw patriotycznych i obywatelskich

Cele ogólne:

1. Wprowadzenie uczniow swiatwartości, w tym ofiarności, wspołpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorcow postępowania i budowanie relacji
sPołecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (znaczenie rodziny ,przyjacioł w dobie
epidemii oraz ograniczeń związanych z przestrzeganiem obowiązujących procedur CoVlD-19))
2. Przygotowanie do wypełniania obowiązkow rodzinnych i obywatelskich
3. Organizacja procesu wychowania i profilaktyki dziecka w środowisku lokalnym przy wspołpracy
z sojusznikami szkoły w celu tworzenia wspolnego programu wychowawczo - profilaktycznego
. Rozwłanie patriotyzmu oraz zasad poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy
jednoczesnym otwarciu na wariości kulturowe Europy i swiata,
. upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemow
ochrony środowiska

Cele szczegółowe.

1. Kształtowanie poczucia tozsamości narodowej, przynalezności do społeczności szkolnej,
lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązkow, Zaznajamianie z zagrożeniami



bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia, Przestrzeganie
procedur związanych z COV|D-19.
2. Kształtowanie nawykow kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z
rowieśnikami i dorosłymi. Wdrazanie do zycia w społeczności szkolnej i w grupie rowiesniczej.
Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartoŚci.

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dobr kultury i sztuki,

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się

na wańości europejskie. Zapobieganie zachowaniom a9resywnym,
4. Kształtowanie własciwych nawykow higienicznych i zdrowotnych, umiejęiności dokonywania
wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stYlu

zycia. Motywowanie do zdrowego stylu zycia.
5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobow, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju

ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacjt.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
7. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawykow, ktore

zapewniają mu pzygotowanie do racjonalnego igodnego życiaoraz kontynuacji nauki na dalszYm
etapie. Umiejętne korzystanie z nowoczesnych technik informatycznych, bezpieczeństwo w

lnternecie.

Sylwetka absolwenta szkoły

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu iw szkole. Jest
pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada
umiejętnosó efektywnego komunikowania, wspołpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest
świaóomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawnoŚĆ
tizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie
wychowawczo - profilaktycznym zmierząą do ukształtowania takiego modelu absolwenta, ktory

niezaleznie od indywidualnych cech osobowosci, predyspozycji i talentow będzie wyposazony w zesPoł
cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we wspołczesnym świecie,

Model absolwenta:
. rozwija swoje uzdolnienia izainteresowania, _
. sprawnie posługuje się językiem ojczystym,
. ma podstawy do dalszej nauki języka obcego,
. uczy się myślec i rozumiec świat,
. wierzy w siebie i swoje możliwości,
. zna normy dobrego zachowania się iwedług nich postępuje,
. jest kolezeński, kulturalny i tolerancyjny,
. szanuje swoj kraj i swoją małąolczyznę,
o potrafi odnalezó się we wspołczesnym świecie,
o korzysta z osiągnięc naukowo - technicznych
. dba o zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo,
. szanuje tradycje narodowe i lokalne,
o jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
o jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.
. Jest świadomy odpowiedzialności w związku z przestrzeganiem obowiązujących zachowań w
związku z zaistniałą sytuacją-COvlD 19.

Stru ktu ra od działywa ń wyc howawczo-profi la ktycznyc h

Zadania pod m i otów od powiedzi a l nyc h za real iza cję p rog ram u wyc h owawczo-
profilaktycznego

Rada Pedagogiczna
. Diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole,
o uzgadnia z Radą Rodziców program profilaktyczny szkoły i przyjmuje go do realizacji, dba o jego

ewaluację.
. opracowuje i realizuje program wychowawczo-profilaktyczny;
. proponuje działania strategicżne. _

. proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.



. lnspiruje działania innowacyjne i koncepcje programow wychowawczych.. Ocenia stan wychowania i dydaktyki w szkole.. prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych., wspołpracuje z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;
' WsPołdziała z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, §Óraonią psychologiczno -
pedagogiczną, sądami rodzinnymi;

' Zabiega o rÓzne formy pomocy wychowawczej i materialnejdla uczniów, dostosowuje
wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia.,r OkreŚla zaPotrzebowanie na realizailę programow wychowawczo- profilaktycznych.. Dokonuje analizy działalnosci profilaktycznej.

' Poszerza wiedzę i zdobywa nowe umiejętności w zakresie działalności wychowawczo-
profilaktycznej.

Dyrektor
' Zna PrzePisy prawne dotyczące działalnościwychowawczo - profilaktycznej szkoły. Nadzoruje i kontroluje pracę wychowawczą w szkole.. wspołpracuje ze wszystkimipodmiotami działań pedagogicznych w szkole.r Kontroluje przestrzeganie,,prawa wewnątrzszkolnego''.. Diagnozuje oczekiwania uczniow i rodzicow wobec szkoły.
' WsPołPracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktow dotyczących spraw
uczniów i nauczycieli

' WsPołPracuje z Radą Rodzicow w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej i profilaktycznej.

' WsPÓłPracuje z Radą Rodzicow zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
' lnicjuje Przedsięwzięcia określone w programie Wychowawczo-profilaktycznym.

' WsPołPracuje z podmiotami szkoły (RR,SU,RP), osobami i instytucjami wspierającymi działania
z zakresu profilaktyki.

Na uczyciele (wychowawcy)
' WsPołPraculąz wychowawcą klasy w realizacji zadań wychowawczych szkoły iklasy.
' lnformują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniow związanych Ź postępami w
nauce izachowaniu
r Uczestnicząw imprezach organizowanych przez daną klasę, blizej poznają uczniow.

WsPierają pracę uczniow uzdolnionych z danego przedmiotu, prz|gotowują oo konkursow i
olimpiad.
. Prowadzą konsultacje dla uczniow i rodzicow.. Udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie.

' odPowiadajązażycie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas
wyjśc i wyjazdow szkolnych;

' Realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły ,szczegolnie z uwzględnieniem obecnej sytuacji po ĆOVtn rO
' Informują rodzicow o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
' Reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;. Kształcą i wychowują dzieciw duchu patriotyzmu;

' WsPołtworzą atmosferę zyczliwosci izrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją
i postawą;
. proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;. Realizują w toku pracy wychowawczej tresci i cele programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły;
. Koordynują pracę wychowawczo - profilaktycznąw zespole klasowym;

' Wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniow o specjalnych potrzebach
edukacyjnych;

Pedagog szkolny
. Diagnozuje środowiskowychowawcze
. Zapewnia uczniom pomoc psycłlologiczną w odpowiednich formach,



Wspołpracu je z rodzicami uczniów potrzebującymi szczegolnej troski wychowawczej lub stałej

opieki,
zabiega o róźne formy pomocy wychowawczej i materialnej d|a uczniow,

Wspołpracuje z rodzicamiw zakresie działan wychowawczych i profilaktycznYch,

wspołpracuje z placowkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy
szkoły: Kuratorium Oświaty, Policja, Urząd Gminy, PPP, UP, OHP, GOPS, Sąd, Kuratorzy,

CARlTAS, Starostwo Powiatowe itp.

Rodzice:
r wspołpracujązwychowawcami klasy.
. Aktywnie uczestniczą w tworzeniu planow wychowawczo- profilaktycznych
r oddziałowe Rady Rodzicow reprezentują opinie wszystkich rodzicow w Radzie Rodzicow.
. uczestnicząw ankietach i sondaźach.
. pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
. wspierajądziałania innowacyjne szkoły poprzez własną pracę i pomoc materialną
. wspierają wychowawcow i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą,

doświadczeniem i pomocą;
r uczestniczą w pedagogizacji i programach profilaktycznych skierowanych do rodzicow
. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;

Rada Rodziców:
r uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
r Wspołpracujez Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem

wolontariatu

Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu:
. wspołtworzy społecznośc szkolną i wykorzystuje swe prawo do samorządności;
. Reprezentuje całą społecznośc uczniowską i kazdego ucznia indywidualnie.
. wspołpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, poszczegolnymi klasami, rodzicami

iśrodowiskiem lokalnym. _
. uczestniczą w uchwalaniu statutu szkoły oraz wspołdecyduje o źyciu i pracy szkoły,
. |Jczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań.
. |Jczy planowania i osiągania założonych celow,
. |Jczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności przywodcze.
. wspołorganizuje imprezy szkolne i pozaszkolne.
. Redaguje i zamteszcza artykuły na internetowej stronie szkoły.
r podejmuje akcje narzecz pomocy kolegom, czy osobom potrzebującym.
r w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu
. Angaźuje młodziez do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym orazzapoznĄe

i ideą wolontariatu.
. Rozwua postawę otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, zyczliwosci, bezinteresowności

Oddziaływania wychowawczo - profilaktyczne

a
i

a

a

a

Obszar Zadania Sposób realizacji
Kształtowanie postaw,
patriotycznych

Uczen zna historię swojego
regionu, kultywuje jego tradycje

r Lekcje przedmiotowe (w tym:, kształcenie
zintegrowane, historia, godziny
z wychowawcą, j. polski i inne

. Formy konkursowe (plastyczne,
muzyczne, literackie itp.)

. wycieczki bliższe i dalsze

. opieka nad Miejscami parnięci Narodowej
w miejscach zamieszkania (pomniki,
nekropolie i inne)

r udział w lokalnych uroczystościach,
świętach itp.

l kultywowanie tradycji regionu



. zna i przestrzega zasady ceremoniału
szkolneqo

Podziwia ludzi zasłuzonych dla
swojej miejscowości, regionu

. spotkania z osobami zasłużonymi dla
miejscowości, regionu, (ZHP)

. organizacjawystawokolicznościowych,
r ukazywanie wzorcow zachowań, postaw

(promowanie ludzi zasłużonych, godnych
naśladowania itp.)

r wspólpraca szkoł z organizaĄami
i stowarzvsze niami pozarzadowvm i

Dostrzega
i szanuje piękno przyrody

. organizailawycieczek krajoznawczo-
turystycznych

r konkursy, projekiy przyrodnicze i

ekologiczne
r Dbałośc o wygląd najblizszego otoczenia
o Udział w akcjach ,,Sprzątanie Świata", ,,Dni

ziemi" i inne ekolooiczne
Zna historię swojego kraju r Lekcje przedmiotowe (od najmłodszych lal

z naciskiem na znajomośc przeszłości
własnego kraju)

r udział w waznych uroczystościach
państwowych (ranga tych uroczystości),

l zna:omośc symboli narodowych
i kształtowanie właściwej postawy.

o Dzień patrona szkoły
r Dzieie i historia oręza polskieqo

Przestrzega zasad demokracji
(rozumie istotę demokracji

r Aktywny udział w zadaniach samorządu
klasowego i szkolnego (istota
demokratycznych wyborów, zasady działania
itp.)

r poznanie zasad demokratycznych
wyborow

. Respektowfiie zasad określonych
w przepisach prawa (w tym prawa
wewnątrzszkolnego - statut, regulaminy itp.)

. Edukacja prawna od najmłodszych lat

. opieka nad osobami potrzebującymi
wsparcia, pomocy

r promowanie istotv wolontariatu
Jest obywatelem lokalnej
społeczności, wspołdziała na rzecz
swojego środowiska

ł udział w życiu społecznym ikulturalnym
regionu (imprezy, akcje, uroczystości, święta
lokalne itp.),

r promowanie aktualnych osiągnięc
regionu,

r praca na rzecz lokalnei soołeczności
swiadomośc tozsamości
narodowej i przynaleźności do
kultury europejskiej

r znajomośc historii polski ijej wkładu
w dzieje Europy

o znĄomośc bieżących osiągnięc polski i

Polakow
3 propagowanie wzorców i autorytetow

wielkich Polaków (w tym autorytei Jana Pawła
ll)

kształtowanie norm
i zasad społecznych

Nawiązywanie poprawnych relacji
w grupie, promowanie
iwzmacnianie
pozytywnych wzorów i postaw,
promowanie informacji i wiedzy na
temat COV|D 19,

. organizacja apeli i uroczystości
tematycznych

. realizacjaprojektowedukacyjno-
wychowawczych ,udział w kampanii
,,święiokrzyskie nie hejtuje,,

o udział w akcjach charytatywnych
r lekcje wychowawcze o określonej

tematyce
r gazetki i wystawy szkolne
r wspólne ustalenie norm wspożvcia



w klasie i przestrzeganie ich w praktyce.
Zorganizowanie spotkań dla uczniow klas

na temat roli mediow w kształtowaniu
negatywnych wzorców zachowania,

Zajęcia i spotkania związane z
bezpiecznym powrotem uczniów do szkół oraz
ich funkcjonowaniem po pandemii,
przekazywanie wiedzy na temat znaczenia

Dążenie do uzyskania
wysokiego poziomu
kultury osobistej

I Wzmacnianie pozytywńyctl postaw

| (Rostawy prospołeczne i pozytywna

I komunikacja)

o Udział w akcjach charytatywnych,
wolontariacie, rekolekcjach

. Pogadanki i spotkania z
ciekawymi ludzmi

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce
osobowe, właściwe zachowania i postawy w
literaturze, historii, współczesności.

Percepcja wańościowych filmów, sztuk
teatralnych, wystaw.

Prowadzenie lekcji
wychowawczych, prelekcji i rozmów z
pedagogiem, wychowanie do zycia w
rodzinie i religii na temat celow zyciowych,
sensu zycia, tolerancji wobec innych,
dokonywania właściwych wyborów,
itp. Diagnoza postaw.

Działania mające na celu wykazanie troski
o wygląd sal, otoczenia szkoły.

Omawianie z uczniami prawidłowego
postępowania w trudnych sytuacjach

Spotkania z policjantem, kuratorem
sądowym, pedagogiem, psychologiem
pogadanka o przestrzeganiu prawa i

konsekwencjach.
-uAałanń zw lązane z wzm acn ia n iem

poczucia wańości uczniów, z radzeniem sobie
z nowymi sytuacjami, stresem.

Działania z zakresu
bezpieczeństwa i
przeciwdziałaniu
zagrozeniom w szkole

kształtowanie
aseńywnych postaw,
prowadzenie edukacji ucznia w
zakresie profilaktyki

antynikotynowej
antyalkoholowej
antynarkotykowej
aniydopalaczowej

a.
k

d.

Organizowanie warsztatow dla uczniów (i
ich rodzicow) z zakresu profi|aktyki uzależnień
(w miarę mozliwości prowadzonych przez
specjalistów lub nauczycieli w tym zakresie
przeszkolonych).

Organizowanie lmprez profilaktyczno -
edukacyjnych, dyskusji
, konkursow plastycznych, literackich,
projekcje

filmów edukacyjnych o tematyce
związanej z uzależnieniami, spotkania z
przedstawicielami Policji. kuratorem sądowym,
psychologiem,

Prowadzenie zajęc wychow aw czych na
temat umiejętności zachowania się w
sytuacjach stresu, frustracji, zagrożen.

Prowadzenie warsztatów aseńywności dla
klas ,radzenia sobie z presją grupy, sztuka 

]odmawiania. 
I

Przekazywanie wiedzy, informacji o 
I

szczepierriach, filmów związanych z obecną 
I

sytuacją COVlD19, opracowanych przez l

Ministerstwo Zdrowia, GlS, Rade Medvczna l

Dostarczanie uczniowi wiedzy i

umiejętności na lemat zasad
skutecznej komunikacji.

r Prowadzenie warsztatow i zajęc
lekcyjnych doskonalących umiejętności
komunikowania się i radzenia sobie z
emocjami (w miarę rnozliwości przez

6



specjalistę). Wspieranie i budowanie
poprawnych relacji ko|eżeńskich i

rowieśniczvch.
Ograniczanie agres.ji wśród
uczniow. Dostarczanie uczniom
wiedzy nt. sposobow radzenia
sobie z emocjami, stresem i

zagroźeniem

l przeprowadzic zalęcia wychowawcze nt.

kształtowania prawidłowych postaw oraz
cwiczenia umiejętności zachowania się w
sytu acj i stresu, f ru sira ili or az zagr ożenia

Promowanie zdrowego i

bezpiecznego stylu zycia
Za)ęcia dydaktyczne i wychowawcze na

temat właściwego odzywiania się, ubierania,
higieny i chorob. Gazetki tematyczne, filmy i

dyskusje na temat zagrożen cywilizacyjnych.
Konkursy dotyczące zdrowia .

Spotkania z pielęgniarką (kurs pierwszej
pomocy medycznej, AlDS, itp.).

Udział uczniow w imprezach spońowo -
rekreacyjnych, Organizowanie wycieczek,
wypoczynku zimowego w miejscu
zamieszkania.

Sportowe
rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,

Dostarczanie wiedzy i informacji
sprawdzonych w związku z epidemią
koronowirusa COVlD 19

Wiedza i umiejętności związane z
umiejętnym korzystaniem z technik
pomagających w zdalnym nauczaniu-higiena
pracy,

Zapobieganie
niepowodzeniom
dydaktycznym-
wspieranie uczniow
mających trudności w
nauce i w
przystosowaniu się w
grupie oraz
wspomaganie rozwoju
uczniow o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych z
uwzględnienietn ich
indywidual nych potrzeb
i możliwości

Organizowanie zajęc
pozalekcyinych Wspieran ie
uczniow ,,słabszych

Rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień
ucznia poprzez obsenłację i analizę wytworow
prac dzieci. P rowadzen i e zajęć r ozwijalących i

innowacji
l ndywidualiza cja działań edukacyjnych

i wychowawcuych
Dosiosowanie wymagań do

potrzeb i mozliwości ucznia
Organizowanie samopomocy

koleżeńskiej.
Motywowanie uczniow
Warsztaty z rodzicami,szkolenia on-line

pedagogizacja, wykłady na temat vzyczyn
niepowodzeń

Konsultacje ze specjalistami, kierowanie
do PPP,

Stosowanie aktywizujących metod
nauczania, oceniania motywującego

lndywidualizacji procesu nauczania i

oceniania.
Systematyczne informowanie rodzicow o

posteoach w nauce.

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

Rada Rodzicow uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolny program

WychoWaWcZo - profila ktyczny.
. Rodzice naszych uczniow wspołdecydują w sprawach nauczania i wychowania w szkole,

aktywnie uczestniczą w programowaniu pracy szkoły i projektowaniu jej rozwoju.

. Rada Rodzicow moze występowac do Rady pedagogicznej oraz Dyrektora z opiniami i

wnioskami dotyczącymi spraw wychowawczych i profilaktyki w szkole.
. zarząd Rady Rodzicow na swoich spotkaniach rozstrzyga biezące problemy opiekuńcze

i wychowawcze.



. Rodzice uczniów spotykają się z wychowawcami, nauczycielami i Dyrektorem co najmniej dwa

razy w ciągu okresu nauki(spotkania 0n-line)
. Wychowawcy klas ustalają godziny przyjęó rodzicow, lub rozmów telefonicznych w celu

bieżących kontaktow wychowawczych.
. Rodzice uczniow przyjmowani sąprzez dyrektora szkoły. (przestrzeganie procedur COV|D 19)

. Rodzice aktywnie uczestniczą w zyciu szkoły, we wszystkich formach życia
kulturalnego, wspołdecydują o organizowanych wycieczkach lub innych imprezach
klasowych. (przestrzeganie procedur COVID 1 9)

. Rodzice uczniów są informowani przez kazdego nauczyciela przedmiotu o wymaganiach
programowych na poszczegolne oceny.

. Rodzice mają prawo do wglądu w prace pisemne swoich dzieci.

Spodziewane efekty
Uczniowie:

. przestrzeganie procedur obowiązujących w szkole w związku z covlD-'l9,nabycie wiedzy
o zagrożeniach oraz profilaktyce .

. zmniejszenie zjawiska agresji i przemocy w szkole,
r Zdobycie wiedzy i swiadomości o problemie uzaleźnień, jego skutkach i sposobach
przezwyciężania.
. Dbałośc o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
. wzrost poczucia własnej wartości i dokonywania właściwych wyborow.
. wzrost kultury osobistej i umiejętności zachowań społecznie akceptowanych,
. uczestnictwo w roznych formach aktywności, wykluczających uzywanie środkow
uzależnialących.
. Nabycie umiejętności przeciwstawiania się presji rowieśniczej.
. Nabycie umiejętności komunikacyjnych, właścIwego postrzegania i rozumtenia innych.
. przestrzeganie regulaminow szkoły i norm społecznego wspołzycia.
. stosowanie i rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych.

Rodzice i nauczyciele:
. usystem atyzująswoją wiedzę na temat uzależnień, mechanizńów agresji i przestępczości.
. podwyższają swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne.

Ewaluacja programu

Ewaluacja jest integralną częścią programu wspołtworząc planowane działanie.
program wychowawczo-profilaktyczny jest poddany ewaluacji w kazdym momencie jego realizacji.
Ewaluacja bieząca skupia się na monitorowaniu i samoocenie aktualnie podejmowanych
działańwychowawczo-profilaktycznych i dokonywaniu korekt, Ocena efekiow realizacji pro9ramu
dokonywana będzie w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej - podsumowujących rok szkolny. Wnioski
z ewaluacji posłuzą modernizacji (udoskonaleniu) programu.

Główne cele ewaluacji to:
. rozwiązywanie problemow powstałych w czasie realizacji programu,
. wprowadzenie zmian na skutek wnioskow ewaluacji,
. kontrola realizacji programu,
. ocena skuteczności i efektywności programu.

Program wychowawczo profilaktycztly szkoły został przyjęty Uchwałą nr 1/2021/22 z dnia22 wneśnia 2021 r.

Rady Rodzicow Samorządowej SzkoĘ Podstawowej im. Wojska PolskiegowWodzisławiu w sprawie: uchwalenia
programu profitaktyczno wychowawczego szkoły na rok szkolny 2021/22. Program uzyskał rekonlendację Rady
Pedagogicznej na jej posieclzeniu w dniu 14 wześnia 2021r., co wyczerpuje zapis art. 84 ust.2pkt1 -ustawy
Prawooświatowe (Dz. tJ. z 2021 r. poz. 1082), dotyczący porozumienia się Rady Rodzicow zRadą Pedagogiczną
pzy podejmowaniu w/w ucllwały.


