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I.

WPROWADZENIE

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie
i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.
Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej
i duchowej.
Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:


wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli
budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);



ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;



inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu
życia.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które
formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest
doświadczenie.
Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska
lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie
byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą

więzi koleżeństwa i przyjaźni.
Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich
przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy
oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

II.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1) 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2) Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3) Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować
uczniów do zgodnego współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali,
wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą
i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali
postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,
pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.
Podstawowym celem szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest:


wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju wychowanka poprzez: zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, rozwijanie indywidualnych
potencjałów i możliwości, budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń; wskazywanie mocnych i słabych stron;



kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości
istotnych z punktu widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych;



profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu
sobie z tymi zagrożeniami, proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami;



korekcja deficytów i urazów powstałych w toku wcześniejszego wychowania poprzez: diagnozę deficytów, stwarzanie takich sytuacji, by uczeń
mógł zdobywać doświadczenia korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia terapeutycznego.
Cele szczegółowe:

1.

POZNANIE SAMEGO SIEBIE, SAMOROZWÓJ
- pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania - pomoc w samopoznaniu i samoocenie,
- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, samorealizacja poprzez twórcze działanie,
- kształtowanie postaw asertywnych,
- przygotowanie dziecka do przyjmowania pochwały i krytyki, do dawania i przyjmowania wsparcia,
- przygotowanie ucznia do samodzielności.

2.

WSPÓŁDZIAŁANIE
- współdziałanie w grupie klasowej i szkolnej
- prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny
- wdrażanie do samorządności
- kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania
- kształtowanie umiejętności komunikowania się
- nauczanie wyrażania pochwały i krytyki
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji
- integrowanie zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie

3.

KSZTAŁTOWANIE POSTAW
- przestrzeganie norm społecznych i przepisów prawa
- poznanie i kultywowanie wartości ogólnoludzkich (pojęcie dobra i zła)
- kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi
- budzenie szacunku dla dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne uczynki, postępowanie
- uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach
- uczenie kultury życia codziennego
- poszanowanie cudzej własności, pracy i własnej
4.

UMIEJĘTNOŚCI
- poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, prezentowanie własnego zdania
- kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji
- uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury
- uczenie planowania swoich działań i realizacji planów
- kształtowanie asertywności
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie

5.

PROMOCJA ZDROWIA
- propagowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych
- propagowanie wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych
- ostrzeżenia przed uzależnieniami takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, lekomania, uzależnienie od komputera

6.

INNE
- tworzenie poczucia bezpieczeństwa
- rozbudzanie ciekawości poznawczej i przedsiębiorczości
- edukacja regionalna
- edukacja czytelniczo-medialna
- przygotowanie do życia w rodzinie
- wychowanie komunikacyjne
- edukacja ekologiczna

- współdziałanie rodziców z nauczycielami w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych i dydaktycznych szkoły
- angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości klasowych i szkolnych
- uwrażliwienie na niesienie bezinteresownej pomocy innym

III.

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.);

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; 949);
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. 2017 poz. 356);
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569);
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017 poz. 1580);

7) Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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
9) Statut Szkoły (ewaluowany na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).
10) Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:


obowiązujące akty prawne;



dotychczasowe doświadczenia szkoły;



zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i
środowisku;



przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;



przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

IV.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LWÓWKU ŚLĄSKIM

V.

ANALIZA SYTUACJI SZKOLNEJ
Diagnoza środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów została przeprowadzona w październiku 2017 roku.

Przebadano 299 rodziców uczniów szkoły, z klas I-VII oraz obowiązkowych oddziałów przedszkolnych. Najbardziej popularny model rodziny w naszej
społeczności to 2+2, czyli rodzice i dwoje dzieci, w większości uczęszczające do szkoły dzieci są tymi najmłodszymi w rodzinie. Ponad 60% badanych
zadeklarowało, że tworzy pełną rodzinę o dobrym statusie materialnym. Według 97% badanych w ich rodzinach nie zdarzają się niepożądane
zachowania czy postawy. W sporadycznych przypadkach ujawniono w rodzinie problem alkoholowy lub opiekę kuratora nad rodziną. Uczniowie
wymagający stałego leczenia to przede wszystkich osoby cierpiące na wady wzroku lub choroby alergiczne. Około 15% uczniów było badanych w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, natomiast problemy wychowawcze wskazywane przez respondentów to nieśmiałość, lękliwość (37%),
lekceważenie obowiązków domowych i szkolnych (23%) oraz agresywne zachowania (15%). Dzieci głównie interesują się sportem i muzyką,
najchętniej korzystają z zajęć dodatkowych z tych dziedzin. Rodzice zgodnie oczekują dla swoich dzieci zajęć z wychowawcą lub specjalistami, które
będą poruszać tematykę pokojowego rozwiązywania konfliktów, natomiast sami oczekują od szkoły porad indywidualnych udzielanych przez
wychowawcę, pedagoga lub psychologa dotyczących stricte ich dziecka.
W maju 2018 roku przebadano także 154 uczniów klas V-VII odnośnie zagrożeń społecznych. Uzyskane dane wskazują, że uczniowie w naszej szkole w
ponad 84% systematycznie uczęszczają na zajęcia, natomiast 16% badanych uczniów przyznaje się, że zdarza im się wagarować. Uczniowie w
większości czują się w szkole bardzo dobrze (74%), 3 osoby odpowiedziały, że nie lubią chodzić do szkoły i czują się w niej źle. Około 40% uczniów
korzystało z pomocy pracującego w szkole pedagoga i psychologa, jednak nie zawsze były to rozmowy inicjowane przez samych uczniów, tylko 5%
uczniów przyznaje, że potrzebuje wsparcia specjalisty. Relacje z rodzicami zdecydowana większość badanych ocenia na bardzo dobre lub dobre, 10%
określiło tą relację jako „średnią”. W większości uczniowie mają pełne zaufanie do swoich rodziców, mimo to 25% uczniów ma przed swoimi rodzicami
drobne tajemnice. 15% badanych dzieci nie wie czy rodzice mają prawo stosować wobec nich przemoc fizyczną, natomiast 6% uczniów daje
przyzwolenie na bicie, jeśli dziecko sobie na to zasłużyło. Zdecydowana większość dzieci czuje się w swoim domu bezpiecznie, jednak 7% badanych
ujawnia, że czuje strach we własnym domu. Dzieci w większości posiadają własny komputer, tablet lub telefon i na ich używanie wykorzystują około 3
godzin dziennie, jedynie 9 osób odpowiedziało, że korzysta z tych urządzeń tylko w dni wolne od nauki szkolnej. Najwięcej czasu w sieci dzieci
wykorzystują na rozmowy z innymi na portalach społecznościowych, granie w gry on-line tzw. wirtualne światy oraz szukanie informacji do szkoły.
Zjawisko przemocy w szkole jest obserwowane przez uczniów od czasu do czasu, kilka razy w miesiącu, natomiast zdecydowana większość badanych
dzieci czuje się w szkole bezpiecznie lub raczej bezpiecznie. Pojedynczy uczniowie ujawnili, że czują się w szkole niebezpiecznie. Ponad 20% uczniów
twierdzi, że są w szkole uczniowie, których się boją, a ¼ wskazuje, że była ofiarą jakiegoś rodzaju przemocy w szkole. Większość dzieci wie do kogo się
udać w przypadku poszukiwania pomocy i wsparcia. Zdecydowana większość w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem przemocy w szkole powiadomi o
tym wychowawcę, dyrektora lub pedagoga. Prawie połowa badanych wie o takich formach przemocy jak złośliwe komentarze, hejtowanie w
internecie, umieszczanie amatorskich filmików. Najbardziej popularną formą przemocy jest poniżanie, ośmieszanie, wulgarne odzywanie, zdarza się
szantażowanie, ale w niewielkim stopniu. Zdecydowanie dominuje agresja słowna nad fizyczną. Zdecydowana większość badanych uważa, że nigdy
nie brała czynnego udziału w aktach przemocy rówieśniczej. Uczniowie wiedzą czym jest cyberprzemoc, potrafią zdefiniować to zjawisko. Dla połowy
badanych cyberprzemoc jest powodem do zmartwień i szukania pomocy. Wśród form przemocy w sieci najpopularniejsze jest umieszczanie

ośmieszających zdjęć lub filmików. Połowa uczniów słyszało o organizacjach udzielających pomocy w przypadku cybeprzemocy, najbardziej
popularnym wśród dzieci jest portal Sieciaki.pl. Zawieranie znajomości w sieci jest popularne wśród marginalnej części badanych, w większości
uczniowie sceptycznie podchodzą do wirtualnych znajomości. Ponad połowa badanych nie jest zainteresowana możliwością kupna wyrobów
tytoniowych, natomiast ok. 15% badanych uważa, że zdobycie papierosów nie jest rzeczą trudną. Uczniowie wiedzą jakie są skutki palenia tytoniu,
znają wpływ tej substancji na organizm. Około 15% respondentów przyznaje, że paliło papierosa tradycyjnego lub tzw. e-papierosa, inicjacja z tą
substancją miała miejsce na wakacjach lub w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Połowa badanych uczniów nie jest zainteresowana możliwością kupna
alkoholu, natomiast 17 badanych osób uważa, że było by w stanie kupić napoje alkoholowe bez większego problemu. 20% badanych przyznaje się, że
próbowało alkoholu, najczęściej są to dzieci w wieku 12 lat, podobnie jak w przypadku papierosów inicjacja nastąpiła na wakacjach i w czasie wolnym
od zajęć szkolnych. Prawie 10% badanych uczniów wie do kogo zwrócić się w przypadku chęci kupna narkotyków w tym dopalaczy, zdecydowana
większość dzieci wie jakie są konsekwencje zdrowotne sięgania po narkotyki i dopalacze, są też świadomi konsekwencji prawnych, chociaż nie potrafią
dokładnie sprecyzować jak one wyglądają. 3 osoby przyznały, że zażywały narkotyki (dopalacze).

Przeprowadzona diagnoza wykazała, że problemami wychowawczymi w szkole, które zaliczamy do CZYNNIKÓW RYZYKA, są:


poczucie odrzucenia w rodzinie i grupie rówieśniczej,



okres dojrzewania (bunt i przekora wobec dorosłych),



nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,



niedojrzałość emocjonalna, niskie poczucie własnej wartości lub chęć zaistnienia w grupie,



negatywne wzorce, oddziaływanie mediów,



dostępność środków psychoaktywnych w środowisku



dostępność dzieci do internetu na telefonach komórkowych (smartfonach) i brak kontroli ze strony dorosłych,

CZYNNIKI CHRONIĄCE:


silna więź emocjonalna z rodzicami,



pozytywny klimat szkoły, zaufanie do nauczycieli,



wzmacnianie więzi koleżeńskiej z grupą środowiskową,



zainteresowanie nauką szkolną - przynależność do kół zainteresowań (do tzw. grup pozytywnych),



stabilne warunki bytowe i bezpieczeństwo,



zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy,



edukacja nt. zagrożeń związanych z internetem,



okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć.

Zasadniczy kierunek profilaktyki to wzmacnianie czynników chroniących, motywowanie do stworzenia koalicji szkoła, dom, środowisko.

VI.

REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

Lp.

Cel główny

1.

Kształtowanie
u uczniów postaw
warunkujących
odpowiednie
funkcjonowanie
w klasie, rodzinie
i społeczności
lokalnej.

Zadania
- kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich
opartych na tolerancji, szacunku, zaufaniu
i życzliwości,
- rozwijanie umiejętności nawiązywania,
podtrzymywania przyjaźni oraz wzmacniania więzi
z rówieśnikami i nauczycielami,
- rozwijanie koleżeństwa i wzajemnej pomocy podczas
nauki, zabawy i innych form wspólnej aktywności,

Adresaci

Osoby odpowiedzialne
za realizację

Uczniowie klas - wychowawca oddziału
I – VIII

- nauczyciele
przedmiotów
- pedagog szkoły
- psycholog szkoły
- nauczyciele biblioteki
- dyrekcja szkoły

Formy realizacji

Lekcje wychowawcze:

IX – VI

- Prawa i obowiązki ucznia

2018/2019

- Bądź dobrym kumplem
- Szkoła moich marzeń - Dzień
Edukacji Narodowej
- Nasi idole – czym nas
zachwycają?

- wyrabianie tolerancji dla wartościowych form
odmienności (światopoglądowej, religijnej,
kulturowej) i indywidualności,

- Moje mocne strony –
wzmacnianie poczucia własnej
wartości

- podniesienie znajomości i przestrzegania zasad
dobrego zachowania – „savoir-vivre”,

- Zawód moich marzeń

- kształtowanie umiejętności współdziałania
i przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej,
- uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa
i współpracy w zespole,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobre
imię rodziny, klasy i szkoły,
- wdrażanie uczniów do prawidłowego rozwiązywania
konfliktów,
- wdrażanie do szanowania własności społeczne
i osobistej.

Terminy

- Kraj, który chciałbym
odwiedzić – prezentacja.
- Bezpieczeństwo – pogadanki
na temat bezpiecznego
spędzania wolnego czasu
podczas wycieczek, w czasie
ferii, wakacji.

2.

Ukształtowanie
młodego
człowieka
dojrzałego
emocjonalnie,
wrażliwego,
opanowującego
swoje emocje w
różnych
sytuacjach
życiowych.

- kształtowanie właściwego reagowania na krytykę,
opinię i sugestie innych,

Uczniowie
klas

- rozwijanie umiejętności wyrażania swoich opinii,
myśli i odczuć,

I – VIII

- uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych,
- wdrażanie uczniów do niesienia bezinteresownej
pomocy i podejmowania inicjatyw,
- rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania
swoich emocji i uczuć,
- doskonalenie umiejętności kierowania własnymi
emocjami,
- kształtowanie wrażliwości uczuciowej oraz
umiejętności oddzielania sądów i ocen od emocji,
- doskonalenie umiejętności obiektywnego oceniania
siebie i innych,
- kształtowanie umiejętności samokontroli w różnych
sytuacjach i samoakceptacji
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

- wychowawca oddziału
- nauczyciele
przedmiotów
- pedagog szkoły
- psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
- dyrekcja szkoły

Lekcje wychowawcze:

IX – VI

- Agresja – jak sobie radzę w
sytuacjach trudnych

2018/2019

- Świat naszych emocji.
Wyrażanie uczuć
- Niepełnosprawny, chory –
człowiek taki jak my.
- Konflikt-radzenie sobie w
trudnych sytuacjach

3.

Ukształtowanie
wychowanka
reprezentującego
właściwą postawę
patriotyczną,
moralną,
dbającego o
właściwy rozwój
duchowy.

- 100 rocznica odzyskania niepodległości –
Uczniowie klas - wychowawca oddziału
wychowanie do wartości i kształtowanie
I – VIII
- nauczyciele
patriotycznych postaw uczniów, kształtowanie postaw
przedmiotów
patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz postawy
- pedagog szkoły
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,
- pielęgnowanie ceremoniału szkoły (Rozdział XII w
Statucie szkoły) oraz kształtowanie właściwych postaw
podczas uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru
szkoły,
- poszanowanie tradycji, symboli narodowych,
religijnych i szkolnych,
- kształtowanie postawy uczciwości
i prawdomówności,
- wdrażanie do szanowania pracy własnej i innych,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
przyrodę i otaczający nas świat,
- kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych
oraz odpowiedzialności za własne decyzje,
- wychowanie w duchu poszanowania godności
drugiego człowieka,
- rozwijanie wrażliwości i nieobojętności na przejawy
przemocy, zła i wulgarności,
- rozwijanie u uczniów wrażliwości estetycznej.

- psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
- dyrekcja szkoły

Lekcje wychowawcze:

IX – VI

- Czym jest dla nas nasza
Ojczyzna?

2018/2019

- Święto Zmarłych - rozmowy
o tych, którzy odeszli
- 11 Listopada Świętem
Niepodległości Polaków
- Święta i uroczystości
rodzinne - mój wkład w
atmosferę świąt
- Czytam, bo lubięupowszechnianie czytelnictwa
Udział w lokalnych akcjach
dotyczących 100 rocznicy
odzyskania niepodległości
Udział w projekcie BohaterON

4.

Zapobieganie
zachowaniom
agresywnym
i propagowanie
zachowań
akceptowanych
społecznie.

- uświadomienie czym jest przemoc i agresja,
- budowanie odpowiednich relacji z innymi ,
wskazywanie sposobów zachowania się uczniów
w szkole, domu oraz w miejscach publicznych,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie
z negatywnymi emocjami, szukanie możliwości
emocjonalnego wsparcia,
- eliminowanie zachowań agresywnych i wskazywanie
sposobów umiejętnego kierowania agresji na inne
obszary aktywności,
- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji,
przeciwstawiania się presji rówieśniczej, kształtowanie
postaw asertywnych,
- wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości na
temat stresu i jego wpływu na organizm młodego
człowieka oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie
w zaistniałych sytuacjach stresowych.

Uczniowie
klas
I – VIII

- wychowawca oddziału

Lekcje wychowawcze:

IX – VI

- nauczyciele
przedmiotów

- Ważne słowa: tolerancja i
akceptacja

2018/2019

- pedagog szkoły

- Zainteresowania i hobby –
lekarstwo na nudę

- psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
- dyrekcja szkoły

- Przemoc – w szkole, w
domu, na podwórku.

5.

Ukształtowanie
u uczniów
właściwych
postaw
prozdrowotnych.

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym
zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości
w życiu,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- wskazywanie sposobów umiejętnego
zagospodarowania i spędzania czasu wolnego,

Lekcje wychowawcze:

IX – VI

- nauczyciele
przedmiotów

- Zdrowy styl życia – moda czy
potrzeba?

2018/2019

- pedagog szkoły

- Zdrowe odżywianie się –
anoreksja, bulimia. Akceptacja
obrazu własnego ciała

- nauczyciel biblioteki
- dyrekcja szkoły

- rozwijanie zainteresowań sportowych na rzecz
własnego zdrowia, sprawności fizycznej poprzez
uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form
wypoczynku,

- 3 minuty na uratowanie
życia – pierwsza pomoc

Udział w akcji Śniadanie daje
moc!
Spotkania z ratownikami
medycznymi dotyczącymi I
pomocy

- bogacenie wiedzy uczniów dotyczącej higieny
zdrowia psychicznego i fizycznego ( higiena osobista,
dbałość o wygląd zewnętrzny, higiena uczenia się),

Dzień Lekkiego Tornistra

- rozwijanie poszanowania zdrowia swojego i innych
oraz troski o jego ochronę,
- podniesienie wiedzy uczniów na temat zaburzeń
odżywiania na tle psychicznym,

- rozbudzanie w uczniach świadomości ekologicznej
poprzez udział w różnych programach i projektach.

I – VIII

- wychowawca oddziału

- psycholog szkoły

- wskazywanie zasad zdrowego odżywiania się oraz
wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

- kształtowanie właściwego stosunku do przyrody
mobilizowanie uczniów do jej ochrony,

Uczniowie
klas

i

6.

Dostarczanie
rzetelnej wiedzy o
zagrożeniach
płynących ze
stosowania
środków
uzależniających
(palenie tytoniu,
spożywanie
alkoholu,
używanie
narkotyków).

- propagowanie stylu życia wolnego od używek,
- uświadomienie uczniom negatywnego wpływu
używek na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz
społeczne funkcjonowanie człowieka,
-wyposażenie uczniów, rodziców w wiedzę o
rodzajach środków odurzających, objawach ich
zażywania, zagrożeniach z nich wynikających oraz
sposobach pomocy,
- uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się
presji grupy w kontaktach z używkami,
- kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli
i krytycznego myślenia przy podejmowaniu decyzji w
trudnych sytuacjach,
- wskazywanie sposobów radzenia sobie z własnymi
problemami - także poprzez szukanie pomocy u osób
zaufanych i specjalistów,
- dostarczenie uczniom wiedzy na temat
odpowiedzialności prawnej, konsekwencji używania i
posiadania narkotyków oraz konsekwencji prawnych
związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (spotkania
z Policją),

Uczniowie klas - wychowawca oddziału
I – VIII
rodzice

- nauczyciele
przedmiotów
- pedagog szkoły
- psycholog szkoły
- nauczyciel biblioteki
- dyrekcja szkoły

Lekcje wychowawcze:

IX – VI

- Uczę się odmawiać- mówię
„NIE”

2018/2019

- „Dziękuję-nie”- w obliczu
trudnych decyzji.
- Palenie papierosów –wróg
czy przyjaciel?
- Nie zmarnuję swojego
zdrowia – o używkach słów
kilka

7.

Zapobieganie
popadania przez
młodzież szkolną
we współczesne
formy uzależnień
(dopalacze, Epapierosy, leki
stosowane jako
środki
psychoaktywne,
uzależnienie od
komputera i
Internetu,
fonoholizm).

- propagowanie stylu życia wolnego od „modnych”
używek,

Uczniowie
klas

- wskazywanie sposobów umiejętnego
zagospodarowania i aktywnego spędzania czasu
wolnego jako alternatywy dla biernego spędzania
czasu przy komputerze czy telefonie komórkowym z
dostępem do Internetu,

I – VIII

- nauczyciele
przedmiotów

rodzice

- pedagog szkoły

- Smartfon – moja miłość

- psycholog szkoły

- Dopalacze – to nie dla mnie!

- wyposażenie uczniów, rodziców w wiedzę na temat
współczesnych form uzależnień, niepokojących
symptomów, oznak uzależnienia, zagrożeniach z nich
wynikających oraz sposobów pomocy,
- uświadomienie uczniom negatywnego wpływu
dopalaczy, elektronicznych papierosów i nadużywania
leków na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz społeczne
funkcjonowanie człowieka,
- uczenie sztuki odmawiania i niepoddawania się
presji grupy w kontaktach z dopalaczami, Epapierosami czy lekami,
- kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli
i krytycznego myślenia przy podejmowaniu decyzji
w trudnych sytuacjach,

- wychowawca oddziału

- nauczyciel biblioteki
- dyrekcja szkoły

Lekcje wychowawcze:

IX – VI

- Cyberprzemoc – jak sobie z
nią radzić?

2018/2019

8. Ograniczenie i/lub
całkowite
wyeliminowanie
zachowań
agresywnych i
przemocowych,
realizowanych
przy użyciu nowej
technologii
komunikacyjnej
na terenie szkoły
bądź poza nią.

- współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi
uczniów w celu wyeliminowania zachowań
przemocowych,
- opracowanie i upowszechnianie materiałów o
zjawisku cyberprzemocy, jego formach, prawnych
konsekwencjach popełnienia czynu oraz sposobów
reagowania w przypadku znalezienia się w takiej
sytuacji,

Uczniowie
klas

- wychowawca oddziału

I – VIII

- nauczyciele
przedmiotów

rodzice

- pedagog szkoły

- promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu,
- uświadomienie uczniom znaczenia nowych mediów
oraz zagrożeń, jakie są z nim związane,

- psycholog szkoły

Lekcje wychowawcze:

IX – VI

- Internetowi przyjaciele? –
moje bezpieczeństwo w sieci

2018/2019

- Zasady bezpiecznego
korzystania z portali
społecznościowych.

- nauczyciel biblioteki
- dyrekcja szkoły

Zebranie z rodzicami z
terapeutą ds.uzależnień –
Cyberprzemoc wśród
młodzieży

- zwiększanie wiedzy uczniów na temat
cyberprzemocy, prewencji oraz reagowania w
przypadku pojawienia się zagrożenia,
- zaangażowanie uczniów w projekty o tematyce
przeciwdziałaniu cyberprzemocy oraz uzależnieniu od
korzystania z nowych mediów.

VII.

Tematyka godzin wychowawczych dla klas I-VIII 2018/2019

Uwaga:
- Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa. Treść
poszczególnych tematów powinna być dostosowana do możliwości poznawczych uczniów na danym etapie ształcenia.
- Plan zawiera 32 tematy. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy
indywidualnych potrzeb klasy.
- Kolejność może zostać zmieniona w zależności od potrzeb danego wychowawcy.

L.p.

Proponowany temat

1.

Prawa i obowiązki ucznia.

2.

Bądź dobrym kumplem.

3.

Agresja – jak sobie radzę w sytuacjach trudnych.

4.

Świat naszych emocji. Wyrażanie uczuć.

5.

Zdrowy styl życia – moda czy potrzeba?

6.

Szkoła moich marzeń - Dzień Edukacji Narodowej.

7.

Cyberprzemoc – jak sobie z nią radzić?

8.

Nasi idole – czym nas zachwycają?

9.

Czym jest dla nas nasza Ojczyzna?

10.

Święto Zmarłych - rozmowy o tych, którzy odeszli.

11.

11 Listopada Świętem Niepodległości Polaków.

12.

Zdrowe odżywianie się – anoreksja, bulimia. Akceptacja obrazu własnego ciała.

13.

Uczę się odmawiać- mówię „NIE”.

14.

Moje mocne strony – wzmacnianie poczucia własnej wartości

15.

Święta i uroczystości rodzinne - mój wkład w atmosferę świąt

16.

3 minuty na uratowanie życia – pierwsza pomoc

17.

Ważne słowa: tolerancja i akceptacja

18.

Internetowi przyjaciele? – moje bezpieczeństwo w sieci

19.

„Dziękuję-nie”- w obliczu trudnych decyzji.

20.

Zainteresowania i hobby –lekarstwo na nudę

21.

Zawód moich marzeń

22.

Palenie papierosów –wróg czy przyjaciel?

23.

Nie zmarnuję swojego zdrowia – o używkach słów kilka

24.

Niepełnosprawny, chory – człowiek taki jak my.

25.

Przemoc – w szkole, w domu, na podwórku.

26.

Kraj, który chciałbym odwiedzić – prezentacja.

27.

Czytam, bo lubię –upowszechnianie czytelnictwa w szkole i środowisku

28.

Zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.

29.

Smartfon –moja miłość

30.

Dopalacze –to nie dla mnie!

31.

Bezpieczeństwo – pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wycieczek, w czasie ferii, wakacji.

32.

Konflikt-radzenie sobie w trudnych sytuacjach

