„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz
bardziej człowiekiem – o to ażeby „był”, a nie tylko więcej „miał”,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej
być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko
z drugimi, ale dla drugich”.
św. Jan Paweł II

PROGRAM
WYCHOWAWCZO
- PROFILAKTYCZY
Szkoły Podstawowej
im. Włodzimierza
Puchalskiego
W OTRĘBUSACH

Wstęp
Nasza szkoła dąży do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego
rozwoju w atmosferze życzliwości, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich przy współudziale nauczycieli, rodziców i instytucji współpracujących ze
szkołą. Warunkiem skuteczności oddziaływań wychowawczych jest zaangażowanie
wszystkich członków społeczności w jego realizację oraz stałe monitorowanie i ewaluacja
przebiegu procesu wychowania.
Zgodnie z przyjętą koncepcją wychowania celem nadrzędnym naszej placówki jest
wszechstronny rozwój osobowości ucznia oparty na systemie wartości, który za podstawę
prawną przyjmuje powszechnie przyjęte zasady etyki i moralności.
Wszystkie działania naszej placówki skierowane są na osiągnięcie zamierzonego celu,
którym jest wychowanie określonego wzorca osobowego naszego absolwenta. Chcemy, aby
młodzi ludzie kończący naszą szkołę byli wszechstronnie wykształceni i umieli dokonywać
właściwych wyborów. Pragniemy, aby drogą prowadzącą do osiągnięcia zamierzonego celu
była internalizacja norm moralnych, etycznych, które będą wcielać w życie nasi uczniowie.
Przyjmujemy założenie, iż wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym
momencie życia dziecka, zatem naszym zadaniem jest wychowanie dzieci i młodzieży do
wartości, a podstawą uruchomienia procesu wychowawczego jest relacja nauczyciela
z uczniami. Nauczyciel nie jest jedynie przekazicielem wiedzy, ale osobą kreującą
i wspierającą rozwój indywidualny i społeczny wychowanka, pełniąc równocześnie funkcję
modelową, dydaktyczną, instruktażową i wychowawczą.
Obowiązkiem wszystkich nauczycieli jest uwrażliwienie, wspieranie uczniów i życzliwa
pomoc w zmaganiu się z problemami dnia codziennego oraz uczenie młodych ludzi
odpowiedzialności
za
podejmowane
decyzje.

Podstawy prawne
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 IV 1997r.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 XII 1948r.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 XII 1966r.
Konwencja o Prawach Dziecka z 20 XI 1989r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy- Karta Nauczyciela (D. U. z 2017r., poz. 1189)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (D. U. z 2017r., poz. 59 i 60
z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2017 poz. 949 i 2203)
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października
1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz.487 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2017
poz. 2245, 2439; Dz. U. z 2018 poz. 310).
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.
1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2017 poz.1458, 2439)
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi
zmianami).
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r.
(Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108). Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia
19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami).
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz.
1493).
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).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1652).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz.
1643).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze
edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają
wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1659).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2017r., poz. 1646).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1635).

Wizja szkoły
Nasza placówka służy uczniom szkoły podstawowej. Istniejemy po to, aby w atmosferze
odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu towarzyszyć uczniom na
drodze do poznawania i spełniania siebie. Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się w szkole
bezpiecznie, umieli zachować się właściwie w różnych sytuacjach życiowych i potrafili
sprostać różnego rodzaju trudnościom. Wartości, którymi będziemy się kierować oraz wpajać
naszym uczniom to: uczciwość, wyrozumiałość, przyjaźń i tolerancja wobec innych, dobro
i wrażliwość na drugiego człowieka, wpajanie zasad patriotyzmu oraz kształtowanie postaw
proekologicznych.
Pragniemy, aby nasza szkoła umożliwiała rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy
przydatnej w dorosłym życiu, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wychowanie prawego,
rozważnego i otwartego człowieka.
Celem naszym jest wspieranie naturalnego rozwoju uczniów, przygotowanie ich do
dorosłego życia zarówno przez przekazywanie wiedzy, jak i kształtowanie postaw oraz
umiejętności.
Kształtujemy u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu
i społecznemu, takie jak: poczucie własnej wartości, wiarygodność, przedsiębiorczość,
wytrwałość, kreatywność, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze,
podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
Nauczyciele naszej szkoły kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę
moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
Struktura naszej szkoły oraz uczestnictwo w procesie wychowawczym opiera się na
zgodnym współistnieniu i współpracy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców
i
środowiska
lokalne.

Misja szkoły
Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele:
- wychowanie służy wspieraniu wychowanka w rozwoju,
- profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki wychowania.
Zakresy profilaktyki i wychowania mają obszar wspólny, który stanowią działania
budujące odporność na potencjalne zagrożenia.
Najważniejsze jednak jest to, co łączy wychowanie i profilaktykę – jest to aspekt wartości
i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości
i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy,
mimo, że preferują różne metody oddziaływań, mogą ze sobą współpracować i co jest bardzo
istotne, w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają
się dla wychowanka zrozumiałe.
Podstawowym zadaniem wychowawczym szkoły jest wspieranie rodziców w pracy nad
wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży oraz przygotowanie uczniów do
odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego
Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów, by edukacja była skuteczna, przyjazna
i nowoczesna.
Zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki, uwzględniając
indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
Wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia
oraz wdrażanie do samorozwoju.
Dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny
ucznia.
Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele).
Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej.
Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
osób.
Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
wnioskowania.
Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.
Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.
Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji.
Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej i motywacji do nauki.
Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy.
Ukierunkowanie ucznia ku uniwersalnym wartościom.
Ugruntowanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wyposażenie w kompetencje
czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.

Stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do
rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się
z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania
się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi
Indywidualizowanie i wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb
i możliwości.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań
higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie
wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej,
a także stosowania profilaktyki.
Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji
narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska
szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
Dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego
człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia
wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony
środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.
Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
Nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym
w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz
organizacja i zarządzanie projektami.
Zapewnienie warunków do rozwoju osobowego uczniów, talentów oraz zdolności
umysłowych i fizycznych każdego dziecka.
Zapewnienie bogatej oferty edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów.
Wychowanie oparte na chrześcijańskim i humanistycznym systemie wartości jako podstawa
uniwersalnych zasad etyki.
Kształcenie w atmosferze swobody wypowiedzi, wolności sumienia, wyznania i szacunku dla
każdego człowieka.
Kształtowanie wśród uczniów takich postaw jak: prawość, tolerancja, uczciwość, rzetelność,
odpowiedzialność, pracowitość, krytycyzm.
Rozwijanie w uczniach poczucia współodpowiedzialności za szkołę i poszanowania mienia
społecznego.
Kształtowanie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy równoczesnej
otwartości na kulturę innych narodów.
Kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji,
wolności, godności, równości, solidarności, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych
narodów, ras i światopoglądów, zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.
Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.
Kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu umiłowania Ojczyzny i w poszanowaniu
konstytucji.
Wychowanie młodego człowieka bez nałogów i uzależnień. Ograniczenie skali występowania
zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, cyberprzemoc, narkomania, alkoholizm).
Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny życia, dbania o zdrowie
a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19)
Nauczenie rozpoznawania zagrożeń i skutecznego przeciwstawiania się im- ochrona dziecka
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej czy nadużyć seksualnych.
Tworzenie otwartych, nacechowanych wzajemnym szacunkiem relacji między nauczycielami,
pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami.
Oparcie wychowania na współpracy szkoły z domem rodzinnym ucznia.

Przyjęta sylwetka wychowanka
Dążymy, by absolwent naszej szkoły posiadał cechy ważne dla jego prawidłowego
funkcjonowania w życiu, tj.:
· samodzielność – uczeń kieruje swoim działaniem, dociera do różnych źródeł informacji,
potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach problemowych, rozstrzyga
wątpliwości i problemy moralne zgodnie z przyjętą hierarchią wartości, potrafi dokonać
samooceny, prezentuje własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi, jest
aktywny, twórczy i komunikatywny, zaradny i samodzielny, posiada własne poglądy i potrafi
wyrażać swoje opinie, nabytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce;
· odpowiedzialność – uczeń odpowiada za swoje wyniki w nauce, za skutki podejmowanych
decyzji, potrafi odróżnić rzeczywistość od wyobraźni, podporządkowuje się określonym
zasadom życia społecznego, dba o zdrowie, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
życia;
· twórczość – uczeń rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, tworzy
własny warsztat pracy, rozwija swoje zainteresowania, rozwiązuje zadania problemowe
związane z otaczającym go światem, jest otwarty, ambitny i ciekawy świata, świadomy
swoich zdolności i umiejętności;
· etyczność – uczeń odróżnia prawdę od kłamstwa, umie współdziałać z innymi, rozumie sens
praw i obowiązków, szanuje siebie i innych, szanuje dobro wspólne, dba o estetyczny wygląd
własny i otoczenia, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, ma poczucie własnej
godności i wartości, odróżnia dobro od zła, jest kulturalny, rozumie innych i potrafi
współpracować w grupie.

Wskazania wynikające z diagnozy sytuacji wychowawczej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Otrębusach:
1. Należy prowadzić działania w obszarze przeciwdziałania cyberprzemocy i przemocy.
2. Należy promować zdrowy styl życia bez uzależnień od środków psychoaktywnych.
3. Należy prowadzić działania wzmacniające kompetencje społeczno-emocjonalne
uczniów.
4. Należy prowadzić działania zmierzające do eliminowanie zachowań agresywnych
i przemocowych w środowisku szkolnym.
5. Należy uwzględnić indywidualne różnice między uczniami i stosować takie zabiegi
pedagogiczne, które sprzyjają maksymalnemu rozwojowi ich osobowości.
6. Należy przekazywać uczniom powszechnie przyjęte jako uniwersalne wartości
uznawane przez ich rodziców, istotne z punktu widzenia kultury, relacji
międzyludzkich, kształtować i wzmacniać postawy prospołeczne i patriotyczne.

Ustalenia do wykorzystania w programie wychowawczo-profilaktycznym
1. Cel ogólny - nadrzędny dla programu wychowawczo-profilaktycznego:

Dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny
ucznia tak, aby w przyszłości mógł wypełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Cele szczegółowe:

1.Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości
2.Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych umacnianie u u czniów prawidłowego
funkcjonowania w grupie społecznej. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej,
cyberprzemocy i uzależnieniom od środków psychoaktywnych.
3.Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz
innych kultur i tradycji
4. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz promowanie
zdrowego stylu życia.

3. Zadania służące realizacji określonych celów szczegółowo przedstawione zostały w
planie działań wychowawczych i profilaktycznych.

Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły
Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym
skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Wychowanie to proces wspomagania wychowanka w rozwoju, ukierunkowany na
osiąganie pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej
(emocjonalnej i intelektualnej), społecznej i duchowej, które należy wzmacniać i uzupełniać
przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
Proces ten składa się z czterech podstawowych elementów: wspomagania, kształtowania,
zapobiegania i korygowania.
Opracowując plan działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, stawiamy sobie
określone zadania:
· 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.

Plan działań wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny 2022/2023

Cel ogólny:
Dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia tak, aby w przyszłości mógł wypełniać
obowiązki rodzinne i obywatelskie w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Cele szczegółowe wynikające z diagnozy zasobów i potrzeb:
1. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości
2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej.
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i uzależnieniom od środków psychoaktywnych.
3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji.
4. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe
1.
Wspieranie
indywidualnego rozwoju
ucznia, stosownie do jego
potrzeb i możliwości

Zadania

Wspieranie pozytywnego
postrzegania siebie, budowania
własnej wartości:, rozwijania
indywidualnych zainteresowań

Formy realizacji

Termin, osoby
odpowiedzialne

Angażowanie uczniów w różne formy
działalności, wolontariat, koła zainteresowań,
konkursy i wydarzenia kulturalne

Koła: nauczyciele wg
przydziału, cały rok szkolny
2022/2023

- Tydzień kreatywności

Natalia Jastrzębska, Agata
Watemborska, – IX.2022
Anna Majtyka, Natalia
Jastrzębska

- wyzwania czytelnicze na każdy miesiąc,
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Anna Majtyka, IX 2022

-Gminne Dyktando Ortograficzne

Natalia Jastrzębska, Agata
Watemborska – X.2022

-Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych

Anna Majtyka, Barbara
Oleksiak - X.2022

- Tydzień świadomości Dysleksji

Iwona Dymowska- X.2022

- Konkurs Pieśni Patriotycznej

Agnieszka Barszcz, Izabela
Kończak, Joanna Nazarczuk,
Jadwiga Małecka - XI.2022

- Bilet powrotny do biblioteki

Anna Majtyka

-Konkurs Kartek Świątecznych

Wychowawcy- XII.2022

-Dzień Patrona Szkoły – szkolny konkurs:
Wiersze Ptasim Piórkiem Pisane

Urszula Sujka, Anna
Majtyka, Justyna Tomalak –
III.2023

-Dzień bibliotek szkolnych

X 2022, Anna Majtyka

- Dzień Matematyczny
-szkolny konkurs savoir vivre

Ewa Balbin, Ewa Wąs III.2023
X.2022

- Światowy Dzień Autyzmu
- Gminny Konkurs Historyczny

Barbara Oleksiak, IV.2023
Dorota Bergier,IV 2023

-Dzień ziemi
- Sesja Ekologiczna

nauczyciel biologii IV/V.
2023

- Festiwal Piosenki Angielskiej

Jadwiga Małecka, Beata
Pietras, Arleta Kowalska –
V.2023

- Festiwal Kultury Niemieckiej
-Szkolny konkurs językowy

Agnieszka Sekulska, V.2023
III. 2023

- Szkolny dzień sportu
-pomoc w nauce uczniom słabszym
- akcja: Paczka dla Kombatanta
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- akcja: Góra Grosza
Warsztaty „Jestem ważny, inni są ważni”
wspieranie pozytywnej samooceny oraz
postawy szacunku dla innych

Rozwijanie kreatywności,
samodzielności i
innowacyjności. Rozwijanie
kompetencji kluczowych
uczniów. Wspieranie
uczniów zdolnych.

Arkadiusz Leszkiewicz,
Wolontariat:
Barbara Małecka, Arkadiusz
Leszkiewicz

psycholog/pedagog, w
trakcie roku szkolnego
2022/2023

Realizacja zajęć dotyczących rozwijania
umiejętności emocjonalnych, społecznych i
komunikacyjnych.

Psycholog/pedagog
W trakcie roku szkolnego
2022/2023

Rozwijanie kompetencji kluczowych w
ramach gminnego programu ‘Klucze do
wiedzy”
Koła zainteresowań
Pytania na „6”
Przygotowanie do konkursów i olimpiad

Nauczyciele przedmiotowi,
szkolni specjaliści.W trakcie
roku szkolnego 2022/2023

Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające
umiejętności uczenia się

Psycholog/pedagog
W trakcie roku szkolnego
2022/2023

Realizacja zadań wynikających
z wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego

Tydzień Małego Fizyka, klasy OP + I-III

XI 2022 Marta Ściechowska,

Tydzień młodego naukowca

III 2023 Marta Ściechowska,

A co gdyby Newton miał Facebook-a?
konkurs dla klas 4-6
Konkurs wiedzy fizycznej - Daj się wciągnąć
-klasy 7-8

Marta Ściechowska

Zajęcia mające na celu określenie mocnych
stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień uczniów;

Doradca zawodowy,
nauczyciele, wychowawcy,
specjaliści, cały rok szkolny
2022/2023

Wycieczki, spotkania z przedstawicielami
różnych zawodów

Podejmowanie działań wobec
uczniów z grupy zwiększonego
ryzyka we współpracy z
rodzicami, nauczycielami i
innymi instytucjami

Organizowanie i udzielanie
pomocy psychologiczno –
pedagogicznej uczniom i
rodzicom

Wsparcie dziecka poprzez różne formy
pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
zajęcia terapeutyczne, dydaktyczno –
wyrównawcze, zajęcia rozwijające
uzdolnienia

Specjaliści, nauczyciele,
wychowawcy, cały rok
szkolny 2022/2023

Proponowanie rodzicom kontaktu z
placówkami specjalistycznymi, poradnią
psychologiczno - pedagogiczną

Nauczyciele, wychowawcy,
specjaliści, cały rok szkolny
2022/2023

Współpraca z Środowiskowym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Brwinowie i sądem
rodzinnym, Świetlicą socjoterapeutyczną
w Otrębusach, strażą miejską, policją

Psycholog i pedagog szkolny;
cały rok szkolny 2022/2023

Organizacja warsztatów profilaktycznych dla
uczniów we współpracy Środowiskowym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Nauczyciele, specjaliści, cały
rok szkolny 2022/2023

Realizacja pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, zgodnie z IPET

Dyrektor, zespół
psychologicznopedagogiczny, cały rok
szkolny 2022/2023

Planowanie i koordynacja udzielania pomocy Dyrektor, cały rok szkolny
2022/2023
psychologiczno – pedagogicznej

Udzielanie różnych form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w szkole

Działalność opiekuńcza

Szkolni specjaliści,
psycholog, pedagog,
logopeda, reedukator –
według własnego
harmonogramu, cały rok
szkolny 2022/2023

Objęcie uczniów opieką świetlicy szkolnej

pracownicy świetlicy,

Pomoc materialna: stypendia socjalne,
bezpłatne obiady

Dyrektor, pedagog,
cały rok szkolny
2022/2023

Upowszechnienie programów
edukacyjnych i szkoleń
rozwijających kompetencje
wychowawcze rodziców

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:
Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Urzędem Miasta, innymi
instytucjami wspierającymi rodzinę

Psycholog, pedagog szkolny,
przez cały rok, stosownie do
potrzeb

Podejmowanie działań w ramach programów Psycholog, pedagog szkolny,
realizowanych przez szkołę
przez cały rok,
Organizacja prelekcji i innych form
doskonalenia dla rodziców

Pedagogizacja rodziców na wywiadówkach
Umieszczanie informacji o działaniach na
rzecz rodziców na stronie internetowej szkoły

Doskonalenie kompetencji
nauczycieli, wychowawców

Szkolenia Rady Pedagogicznej

Psycholog, pedagog szkolny
Wedle potrzeb w ciągu roku
szkolnego

Nauczyciele, wychowawcy,
przez cały rok, stosownie do
potrzeb

Dyrektor, wg harmonogramu
szkoleń na rok szkolny
2022/2023

2.
Kształtowanie
pozytywnych postaw
społecznych.
Umacnianie u
uczniów
prawidłowego
funkcjonowania w
grupie społecznej.
Przeciwdziałanie
przemocy
rówieśniczej,
cyberprzemocy i
uzależnieniom od
środków
psychoaktywnych.

Prowadzenie działań
integrujących społeczność
szkolną

Kształtowanie umiejętności
pracy zespołowej

Zajęcia integracyjne w klasach

Nauczyciele – wychowawcy,
pedagog, psycholog, cały rok
szkolny

Wycieczki i inicjatywy klasowe
Włączanie rodziców w działania
wychowawcze na rzecz klasy i szkoły

wychowawcy, cały rok
Nauczyciele – wychowawcy,
cały rok

Działania prowadzone w ramach wolontariatu
i Samorządu Szkolnego
-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Paczka Dla Kombatanta

Opiekunowie
wolontariatu
szkolnego, XI/XII
2022, I-2023

Deutsch Plus (realizowany pod patronatem
Ambasady Niemiec w PL)

Agnieszka Sekulska – cały
rok szkolny

Kształtowanie postaw
proekologicznych

-Pogadanki na godzinach wychowawczych
dotyczące dbałości o środowisko naturalne,
recykling
- Segregacja śmieci w szkole

Kształtowanie umiejętności
społeczno-emocjonalnych
uczniów

Wychowawcy na godzinach
wychowawczych, cały rok
Dyrektor, nauczyciele, cały
rok

-Ekspozycje o tematyce ekologicznej na
korytarzach

Nauczyciele, cały rok szkolny

Dzień Ziemi – jestem Eko – kształtowanie
postaw proekologicznych

nauczyciel biologii, IV 2023

Zajęcia warsztatowe dotyczące:
Psycholog, pedagog
-konstruktywnych relacji rówieśniczych
W ciągu roku szkolnego
-radzenia sobie ze stresem i świadomego
2022/2023
przeżywania emocji
-przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy
-komunikacji
-dbania o relacje, granice interpersonalne

Propagowanie wśród uczniów - Przypomnienie o prawach i
obowiązkach ucznia
znajomości przestrzegania
prawa, ich praw i obowiązków - Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka

Wychowawcy na godzinach
wychowawczych

Zapoznanie uczniów z
zasadami bezpieczeństwa w
szkole i poza terenem szkoły

Zapoznanie uczniów i przypomnienie im o
zasadach BHP i procedurach bezpieczeństwa
obowiązujących w szkole
Tematyka godzin lekcyjnych: stworzenie
zasad i reguł bezpiecznego zachowania
w szkole i klasie,
Zapoznanie z regulaminami korzystania z
pracowni- sal lekcyjnych

Wychowawcy na godzinach
wychowawczych

Spotkanie z policjantami- „Noś odblaskibądź bezpieczny na drodze”

Izabela Kończak, Joanna
Pierzak X/XI. 2022

Zajęcia edukacyjne na temat rozpoznawania
sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia,
reagowania na niebezpieczeństwa
-znajomość ważnych telefonów alarmowych.
-znajomość sygnałów alarmowych, dróg
ewakuacyjnych

Wychowawcy na godzinach
wychowawczych – cały rok
szkolny

Organizacja zajęć edukacyjnych o
odpowiedzialności prawnej nieletnich –
zapoznanie z konsekwencjami
niedozwolonych działań prowadzone przez
przedstawiciela Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej w Pruszkowie (klasy
VII-VIII)
Organizacja alarmów przeciwpożarowych

Psycholog/ pedagog I semestr
roku szkolnego 2022/2023

Dyrektor – wrzesień 2022,
maj 2023

Kształtowanie umiejętności
bezpiecznego korzystania
z internetu i komputera

Dbanie o bezpieczne spędzanie przerw
międzylekcyjnych przez uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów z
zakresu bezpieczeństwa w sieci:
-budowanie świadomości na temat własnej
prywatności i ochrony danych
-podnoszenie świadomości uczniów na temat
odpowiedzialności za działania w sieci
-cyberprzemoc i możliwości poszukiwania
pomocy

Nauczyciel informatyki,
wychowawcy klas, psycholog/
pedagog
w trakcie roku szkolnego
2022/2023

Poszerzanie wiedzy na temat zagrożeń
wynikających z niewłaściwego korzystania
z nowoczesnych technologii informacyjnych
- Dzień Bezpiecznego Internetu

Nauczyciel informatyki. 2023
II 2022

Kształtowanie właściwych nawyków
związanych z korzystaniem z IT
Kształcenie umiejętności sprawnego
posługiwania się nowoczesnymi
technologiami informacyjnokomunikacyjnymi
Funkcjonowanie w szkole komputerowych
programów chroniących uczniów przed
niepożądanymi treściami

Nauczyciel informatyki- na
bieżąco
Nauczyciel informatyki
nauczyciele - na bieżąco,

Nauczyciel informatyki - cały
rok szkolny

Podejmowanie działań wobec
uczniów z grupy zwiększonego
ryzyka we współpracy z
rodzicami, nauczycielami i
innymi instytucjami

Upowszechnienie działań
alternatywnych wobec
zachowań ryzykownych

Lekcje z wychowawcami uczące świadomego
i umiejętnego korzystania z Internetu

wychowawcy
w trakcie roku szkolnego
2022/2023

Organizowanie zajęć profilaktycznych
dotyczących uzależnień, ukazywanie skutków
używania środków psychoaktywnych.
Wskazywanie form pomocy dla osób
eksperymentujących lub uzależnionych

Pedagog, psycholog,
w trakcie roku szkolnego
2022/2023

Praca indywidualna z uczniami
przejawiającymi zachowania ryzykowne
Organizowanie PPP w obszarze: zajęcia
rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne.

psycholog/pedagog, w trakcie
roku szkolnego 2022/2023,
według potrzeb

Wsparcie dziecka poprzez różne formy
pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Proponowanie rodzicom skorzystania z
pomocy placówek specjalistycznych
Współpraca ze Środowiskowym Ośrodkiem
Pomocy społecznej

wychowawcy, nauczyciele,
pedagog/psycholog, przez
cały rok szkolny, zależnie od
potrzeb

Współuczestnictwo uczniów w organizacji
apeli, uroczystości szkolnych, akcji
charytatywnych

wychowawcy, nauczyciele,
przez cały rok szkolny

Włączanie rodziców do
działania na rzecz tworzenia
bezpiecznej i przyjaznej szkoły

Czynne uczestnictwo w działalności
samorządów klasowych i w samorządzie
szkolnym

Natalia Jastrzębska
Wszyscy nauczyciele

Zachęcanie do zaangażowania się w
działalność wolontariatu

Barbara Małecka
Wszyscy nauczyciele

Umieszczanie informacji na stronie
internetowej szkoły n/t osiągnięć uczniów

Wychowawcy, dyrektor

Redagowanie gazetki szkolnej

Justyna Tomalak

Czynne uczestnictwo w konkursach
szkolnych

Nauczyciele - wychowawcy

Uchwalanie w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego Szkoły

Psycholog/pedagog

Włączanie rodziców do pomocy,
organizowania i uczestnictwa w
wydarzeniach szkolnych (wycieczki,
spotkania, pikniki itp.)
Organizacja zajęć dla rodziców na temat
-zdrowia psychicznego i wspierania rozwoju
psychofizycznego dziecka zgodnego z
wyzwaniami rozwojowymi

Nauczyciele - wychowawcy
przez cały rok szkolny

pedagog/psycholog

Kształtowanie postaw
prospołecznych, pomocy
innym

Promowanie idei wolontariatu poprzez
działania:
- pomoc w nauce uczniom słabszym
-organizację akcji charytatywnych:
-Góra Grosza
-Paczka dla Kombatanta
-Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy

Barbara Małecka, nauczyciele
wychowawcy

Organizacja kiermaszów charytatywnych
Organizowanie pomocy koleżeńskiej w
klasie,
Organizowanie dyżurów klasowych i na
korytarzach
Zajęcia z uczniami dotyczące tematyki
dyskryminacji i różnic kulturowych,
tolerancji.
Zajęcia z uczniami dotyczące tematyki
szacunku wobec innych i respektowania
granic drugiego człowieka.

3.
Kształtowanie więzi z
krajem ojczystym,
poszanowanie dla
dziedzictwa narodowego

Wdrażanie do przestrzegania
zasad moralnych w życiu
codziennym

Promowanie zasad moralnych poprzez własny Wszyscy nauczyciele
przykład
-tematyka zajęć religii i etyki,
-cały rok nauczyciele,
-j. polski, historia: lektury i tematy związane z nauczyciele religii i etyki

rozwojem moralnym i znaczeniem norm
społecznych w życiu człowieka.

oraz innych kultur i
tradycji

-lekcje wychowawcze: pojęcie dobra
moralnego, praw i obowiązków, etyki
zawodowej, odpowiedzialności za pracę,
Edukacja patriotyczna.
Upamiętnianie ważnych
wydarzeń historycznych.

Organizacja uroczystości związanych z
upamiętnieniem ważnych wydarzeń
historycznych i państwowych:
-Święto Odzyskania niepodległości

Wychowawcy klas

XI Wychowawcy,
nauczyciele

-Święto Konstytucji 3-go maja

Jadwiga Małecka, Mirosława
Wilińska – V.2023

- Dzień Papieski

Nauczyciele religii, X.2022

-udział w akcji ”Pocztówka dla Powstańca”

Tworzenie tradycji szkolnej

Wychowawcy –cały rok

Urszula Sujka

-Ekspozycje o tematyce patriotycznej na
korytarzach

Nauczyciele historii oraz
pozostali nauczyciele,
okolicznościowo

-Zachowanie przez uczniów właściwej
postawu podczas śpiewania Hymnu
Państwowego

Wszyscy nauczyciele, na
bieżąco w trakcie roku
szkolnego

Udział w konkursach o tematyce historycznej nauczyciele historii, w trakcie
roku szkolnego
Organizacja:
- Konkurs Pieśni Patriotycznej

Agnieszka Barszcz, Izabela
Kończak, Joanna Nazarczuk,
Jadwiga Małecka - XI.2021

- Dzień Patrona Szkoły: szkolny konkurs:
„Wiersze Ptasim Piórkiem Pisane”

Urszula Sujka, Anna
Majtyka, Justyna Tomalak -–
III.2023

- Dzień Pluszowego Misia

- Wigilie klasowe

Poznawanie miejsc istotnych
dla historii i kultury Polski

4. Ochrona i wzmacnianie
zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży oraz
promowanie zdrowego
stylu życia.

Rozwijanie kompetencji
i umiejętności
ukierunkowanych na
wzmacnianie zdrowia
psychicznego w

Realizacja wycieczek programowych
Udział uczniów w konkursach o tematyce
historycznej
Uczestnictwo uczniów w lekcjach
muzealnych, współpraca z „Mazowszem”,
Organizacja zajęć
psychoedukacyjnych/warsztatów dla rodziców tematyka z zakresu zdrowia psychicznego i
wspierania rozwoju psychicznego dziecka
zgodnego z wyzwaniami rozwojowymi.

Nauczyciele - wychowawcy, XI
2022

Wychowawcy, nauczyciele,
XII 2022

nauczyciele j. polskiego,
wychowawcy klas

psycholog/pedagog szkolny, w
trakcie roku szkolnego, wg
potrzeb

środowisku szkolnym i
domowym

Zajęcia psychoedukacyjne/warsztatowe z
uczniami dotyczące:
-konstruktywnych relacji rówieśniczych
-radzenia sobie ze stresem i świadomego
przeżywania emocji
-dbania o relacje i granice interpersonalne

Psycholog/pedagog
szkolny, cały rok szkolny
2022/2023, wg potrzeb

Organizacja Szkolnego Tygodnia Zdrowia
Psychicznego

psycholog/pedagog
szkolny, III 2023

Edukacja antynikotynowa

„Czyste powietrze wokół nas” – program
edukacji n/t szkodliwości dymu tytoniowego
„Nie pal przy mnie proszę” – program
edukacji antynikotynowej realizowany
„Bieg po zdrowie” – program antytytoniowej
edukacji zdrowotnej

Promowanie zdrowego
sposobu odżywiania

Promowanie zasad zdrowego odżywiania pogadanki

Program „Wczesne wykrywanie wad
rozwojowych i rehabilitacyjnych w zakresie
otyłości wśród dzieci I-VI”

Wychowawcy, pielęgniarka
szkolna, nauczyciel przyrody
–cały rok
Wychowawcy, pielęgniarka
szkolna, nauczyciel przyrody
–cały rok
Wychowawcy, pielęgniarka
szkolna, nauczyciel przyrody
–cały rok

Wychowawcy, pielęgniarka
szkolna, nauczyciel przyrody,
nauczyciel w-f
–cały rok
Nauczyciele WF, cały rok

Kształtowanie umiejętności
organizowania czasu wolnego
z uwzględnieniem aktywnego
wypoczynku

Ekspozycje o tematyce prozdrowotnej na
korytarzach

Wychowawcy, nauczyciel
przyrody

Realizacja zajęć, na których zapozna się
dzieci z wartościami kalorycznymi
poszczególnych produktów i przeprowadzi
pokaz przygotowania zdrowych posiłkówhigiena przygotowywania i spożywania
posiłków

Wychowawcy, pielęgniarka
szkolna, nauczyciel przyrody
–cały rok

Realizacja programu „Trzymaj formę”
mającego na celu poprawę sposobu
odżywiania dzieci i młodzieży

Nauczyciele WF, cały rok
szkolny

„Sport dla wszystkich” – program realizujący
zajęcia sportowe z elementami gimnastyki
korekcyjnej
Zachęcanie uczniów do korzystania z oferty
dodatkowych zajęć sportowych SKS
Umożliwienie uczniom spędzania wybranych
przerw w ciepłych miesiącach roku na
świeżym powietrzu
Ograniczenie korzystania z przenośnych
urządzeń elektronicznych podczas pobytu w
szkole

Dyrektor, nauczyciele w-f,
Wychowawcy, cały rok

Kształtowanie właściwych
nawyków higienicznych

Przeciwdziałanie wadom
postawy

Zajęcia związane z uczeniem planowania dnia Pedagog, psycholog,
oraz zachowania proporcji między czynnym,
wychowawcy- na bieżąco
a biernym wypoczynkiem
Wychowawcy,pielęgniar
utrwalanie nawyków zachowania codziennej ka- na bieżąco
Nauczyciele edukacji
higieny osobistej,
wczesnoszkolnej
dbałość o zęby

Przypomnienie rodzicom o konieczności
monitorowania zawartości tornistrów
Zajęcia korekcyjne
Zajęcia praktyczne- nauczenie, w jaki sposób
pakować i nosić plecak (tornister), aby
odciążyć kręgosłup

Wychowawcy, pedagog,
pielęgniarka- na bieżąco
Nauczyciele W–F- cały rok
Wychowawcy

Zwyczaje i tradycje szkoły
Imprezy szkolne, obchody świąt państwowych i religijnych, tradycji ludowych uczą
szacunku dla tradycji, historii narodowej, rodziny, osób starszych, a równocześnie integrują
społeczność szkolną. Sprzyjają także integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym. W naszej
szkole zgodnie z tradycją corocznie przygotowuje się wiele uroczystości.
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: uczestniczą uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Wprowadzany jest sztandar szkoły, śpiewany hymn narodowy. Uczniowie spotykają się
z wychowawcami.
- Udział w obchodach Dni Brwinowa: poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach
rocznicowych oraz we mszy św. w Brwinowie. Składane są kwiaty pod pomnikiem żołnierzy
poległych 12 września 1939 roku w Kaniach.
- Akcja „Sprzątanie Świata” .
- Dzień Nauczyciela – pasowanie na uczniów pierwszoklasistów, tradycją szkoły jest
przygotowanie przez uczniów spektaklu dla nauczycieli i złożenie życzeń.
- Tydzień dysleksji.
- Dzień Papieski- wspomnienia o Papieżu, św. Janie Pawle II.
- Dzień Bibliotek Szkolnych sprzyja promowaniu czytelnictwa.
- Dzień Niepodległości- uroczysta akademia przypominająca historyczne wydarzenia, których
następstwem stało się odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, gazetki
okolicznościowe.
- Akcja „Góra grosza”- zbiórka pieniędzy przez samorząd szkolny.
- Dzień Pluszowego Misia dla najmłodszych uczniów.
- Coroczna akcja- „Świąteczna Orkiestra” J. Owsiaka- zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy.
- Andrzejki- integracyjne imprezy klasowe, tradycyjne wróżby andrzejkowe.
- Dzień Świętego Mikołaja- uczniowie obdarowują się drobnymi prezentami, organizujemy
również akcję „I Ty zostań świętym Mikołajem”, której celem jest niesienie pomocy ubogim
dzieciom- zbieramy zabawki, słodycze i pomoce szkolne dla dzieci z domów dziecka.
- Jasełka, wigilie klasowe- uczniowie z nauczycielami przygotowują przedstawienia
jasełkowe oraz przyjęcia wigilijne, wspólnie dekorują klasy na Boże Narodzenie.
- Dzień Babci i Dziadka jest bardzo uroczyście obchodzony w klasach edukacji
wczesnoszkolnej, uczniowie przygotowują podarunki oraz program artystyczny.
- Zabawa karnawałowa dla najmłodszych uczniów.
- Walentynki- doręczanie kartek walentynkowych.
- Dzień Patrona Szkoły Podstawowej ma na celu tworzenie tradycji szkoły, uświadomienie
uczniom, kim był Włodzimierz Puchalski oraz dlaczego szkoła przyjęła takiego patrona.
- Dzień Kobiet- okazywanie szacunku kobietom, złożenie życzeń koleżankom.
- Pierwszy Dzień Wiosny- tradycyjnie organizujemy imprezy i zabawy, które mają na celu
zatrzymanie uczniów w szkole i zapobieżenie niekontrolowanym inicjatywom młodzieży:
imprezy sportowe, teatralne, wystawy plastyczne, topienie Marzanny.
- Dzień Ziemi-uczymy szacunku dla przyrody przygotowujemy wystawki, przedstawienie.
- Święto Konstytucji 3 Maja- uroczysta akademia, gazetki okolicznościowe.
- Dzień Matki- uczniowie klas młodszych przygotowują program artystyczny, drobne
prezenty i poczęstunek dla swoich mam, wzmacnia to więzi rodzinne, podkreśla wartości
rodziny.
- Dzień Dziecka to dzień zabaw i radości.
- Festiwal kultury niemieckiej przybliża uczniom tradycje i kulturę zachodniego sąsiada,
- Gminne Konkursy: Pieśni Patriotycznej, Wiersze Ptasim Piórkiem Pisane, Historyczny,
Sesja Ekologiczna- zacieśniają współpracę z innymi szkołami i pozwalają uczniom zdobywać
nowych
przyjaciół.

- Festiwal piosenki angielskiej pozwala na odkrywanie nowych talentów,
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego- przygotowane są przedstawienia dla rodziców
i uczniów. Wnoszony jest sztandar szkoły, rozdawane świadectwa, nagrody i dyplomy.

Tryb postępowania w sytuacjach trudnych- procedury
1. Niepowodzenia szkolne
2. Wagary
3. Agresja i przemoc rówieśnicza
4. Wulgarne słownictwo
5. Kradzież i zniszczenia
6. Fałszerstwo
7. Palenie papierosów
8. Alkohol i narkotyki
9. Zagrożenie demoralizacją
10. Procedura postępowania nauczycieli z uczniem sprawiającym trudności
wychowawcze
11. Postępowanie w sytuacji, gdy uczeń posiada włączony telefon komórkowy bądź
odtwarzacz muzyczny
12. Uczennica w ciąży
13. Osoba obca na terenie szkoły
14. Sprawy sporne i konflikty
15. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć
edukacyjnych
16. Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej
17. Postępowanie w przypadku stwierdzenia zachorowania na sepsę, posocznicę, inną
chorobę zakaźną
18. Postępowanie z uczniami narażonymi na kontakt z potwierdzonym przypadkiem
nowej grypy A (H1N1)
19. Jak postępować w sytuacjach zagrożenia incydentem bombowym lub pożarem?
20. Metody współpracy szkoły z policją
21. Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia spożyciem dopalaczy lub innych
substancji psychoaktywnych w szkole.
22. Procedura postępowania w przypadku wykrycia ataku cyberprzemocy.
23. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.

Szkoła Podstawowa w Otrębusach

PROCEDURY SZKOLNE
METODY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W
SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Wrzesień 2018

ORGANIZACJA PRACY WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W OTRĘBUSACH
1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest obok Szkolnego Zestawu Programów

Nauczania podstawowym dokumentem merytorycznym placówki.
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Otrębusach jest podstawą
do pracy wychowawczej i profilaktycznej każdego nauczyciela i wychowawcy.
3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły podlega monitorowaniu, czyli ciągłemu
procesowi rejestrowania postępów jego realizacji oraz wyciąganiu odpowiednich wniosków.
4.Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły podlega wewnętrznej ewaluacji.
5. Dyrektor szkoły na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej powołuje na dany rok
szkolny, działający pod kierunkiem Lidera Zespół ds. Programu WychowawczoProfilaktycznego Szkoły.
6. Za podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych o odpowiedniej jakości
odpowiedzialny jest każdy nauczyciel i wychowawca.
7. Za opracowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły odpowiedzialny jest
Lider kierujący Zespołem ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
8. Za realizację zadań do pracy wychowawczo-profilaktycznej dla klasy oraz corocznych
sprawozdań z ich realizacji odpowiedzialny jest wychowawca.
9. Za monitoring, ewaluację programu, sporządzanie sprawozdania z realizacji Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły oraz raportu z przeprowadzanej ewaluacji
odpowiedzialny jest Lider Zespołu ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
ZASADY POSTĘPOWANIA
1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Otrębusach opracowuje

Zespół pod kierunkiem Lidera, uwzględniając: podstawy prawne, priorytety MEN, Kuratora
Oświaty, wytyczne Kuratorium oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego szkoły, oczekiwania
rodziców, uczniów, rady pedagogicznej, środowiska lokalnego oraz diagnozę potrzeb
dydaktyczno-wychowawczych wśród dzieci i młodzieży.
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
Szkoły, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wychowawcy realizują
zadania dla swojej klasy na dany rok szkolny, umieszczając je w tematyce godzin
wychowawczych.
5. Wychowawcy na tydzień przed końcową Radą Pedagogiczną na ręce osoby
odpowiedzialnej za monitoring składają pisemne sprawozdanie z realizacji zadań
wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego dla danej klasy.
6. Sprawozdanie ogólne z realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego sporządzane jest
przez
Lidera
ds.
Programu
Wychowawczego
Szkoły.

7. Nauczyciele wszystkich przedmiotów sporządzają wykaz treści dotyczących obszarów

wychowania i profilaktyki zawartych w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla
nauczanego przez nich przedmiotu.
8. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły podlega monitorowaniu, czyli ciągłemu
procesowi rejestrowania postępów jego realizacji oraz wyciąganiu odpowiednich wniosków,
które mogą prowadzić do ewentualnych działań korygujących, dotyczących zmian
w programie. Monitoringiem zajmuje się Zespół ds. Programu WychowawczoProfilaktycznego Szkoły pod kierunkiem Lidera.
9. Ewaluacją Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zajmuje się Zespół ds.
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły pod kierunkiem Lidera. Określenie celu
ewaluacji oraz sformułowanie kluczowych pytań każdorazowo należy do Rady
Pedagogicznej.
10. Lider Zespołu ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na zakończenie roku
szkolnego sporządza pisemne sprawozdanie ogólne z realizacji programu oraz raport
z przeprowadzonej ewaluacji i składa je na ręce Dyrektora szkoły oraz przedstawia Radzie
Pedagogicznej.

Zasady ewaluacji programu
Ewaluacja oznacza systematyczne gromadzenie informacji na temat przeprowadzonych
działań, w celu wykorzystania ich do modyfikacji i podwyższania skuteczności przyszłych
działań. Ewaluacja wewnątrzszkolna programu wychowawczo-profilaktycznego służy
podnoszeniu jakości działań placówki.
Proces oceny skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły opiera się
na uporządkowanej, logicznej i systematycznej działalności, której wyniki są
wykorzystywane w celu doskonalenia oddziaływań szkoły.

Strategia ewaluacyjna
1. Określenie celu ewaluacji.
2. Określenie głównych realizatorów i odbiorców działań ewaluacyjnych.
3. Określenie wskaźników ewaluacyjnych.
4. Określenie pytań na temat wskaźników ewaluacyjnych.
5. Określenie źródeł informacji ewaluacyjnych.
6. Określenie procedury ewaluacyjnej.
7. Dobór metod i narzędzi ewaluacyjnych.
8. Gromadzenie danych ewaluacyjnych.
9. Analiza zgromadzonych danych ewaluacyjnych.
10. Interpretacja uzyskanych danych.
11. Konfrontacja zamierzonych celów wychowawczych i profilaktycznych
z osiągnięciami w tych wymiarach.
12. Modyfikacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
DOKUMENTACJA
Dokumentacja ewaluacji wewnętrznej pracy wychowawczo-profilaktycznej dotyczącej
badanych obszarów, zawiera:
a) projekt ewaluacji wewnętrznej,
b) narzędzia ewaluacyjne (np. ankiety skierowane do rodziców, uczniów i nauczycieli),

c) analizę ilościową i jakościową wykorzystanych narzędzi,
d) notatki do raportu wynikające z /obserwacji,
/przeprowadzonych wywiadów,
/ analizy dokumentacji,
e) raport z przeprowadzonej ewaluacji pracy wychowawczej w danym roku szkolnym
sporządzany przez Lidera Zespołu ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.
Dokumentacja ewaluacji jest przechowywana w celach archiwizacyjnych i
porównawczych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Otrębusy, 26 września 2022 r.
……………………………….
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