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Program
wychowawczo - profilaktyczny
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy

„Kto nie ma przyjaciela jest jak obraz
malowany na ścianie, co na wszystkich
patrzy, z nikim nie mówi”.
Zofia Kossak

Rok szkolny 2020/2021
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I. PODSTAWA PRAWNA

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
• Konwencja o Prawach Dziecka;
• Ustawa dnia 26 stycznia 1982- Karta Nauczyciela
• Statut szkoły
• 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
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
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II. WPROWADZENIE

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój a
uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Wychowanie:
„Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które
powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.” (art. 1 pkt 3 ustawy
Prawo oświatowe)
Profilaktyka:
Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu
życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy wspieraniu wychowanka w rozwoju, zaś
profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Zakresy profilaktyki i wychowania maja obszar
wspólny, który stanowią działania budujące odporność na potencjalne zagrożenia.
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Wstęp
Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie
młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także
i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania.
Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Zadaniem szkoły jest
wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości.
Nadrzędnym celem wychowawczym szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwój wychowanka w wymiarze
emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.
Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego
rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych
uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałać istniejącym zagrożeniom i wspierać
uczniów w trudnych sytuacjach.
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ROZDZIAŁ I
Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
1. Założenia ogólne
Działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej szkole polega na wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego
stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
2. psychicznej – rozumianej jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz za
otaczający świat;
3. społecznej - ukierunkowanej na przygotowanie do konstruktywnego pełnienia ról społecznych;
4. aksjologicznej - ukierunkowanej na posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucie sensu życia i
istnienia człowieka.
Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród
dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w
formie pogadanek, zajęć warsztatowych, debat, szkoleń, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie
aktywnych metod pracy. W podstawie programowej kształcenia ogólnego określono zadania wychowawczo- profilaktyczne
szkoły, w tym zagadnienia omawiane na zajęciach z wychowawcą oraz zadania wychowawcze realizowane na zajęciach
przedmiotowych, na każdym etapie edukacyjnym. (art. 4 pkt 24 ustawy Prawo oświatowe).
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2. Zadania
• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i
nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców
• budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
• kształtowanie systemu wartości;
• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
• rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu;
• wzmacnianie poczucia więzi z Ojczyzną poprzez poznanie jej historii i kultywowanie tradycji
3. Cele szczegółowe
Uczeń:
- jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,
- udziela pomocy rówieśnikom,
- szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
- jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,
- jest odpowiedzialny,

- potrafi rozwiązywać konflikty,
- potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach)
- jest asertywny,
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- potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,
- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
- kieruje się szacunkiem do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu
na kultury Europy i świata,

- czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,
- odróżnia dobro od zła,
- dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,
- zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia,
- rozwija swoje zdolności i zainteresowania, jest kreatywny.

4. Model absolwenta
Absolwent:
• posiada zainteresowania, pasje,
• jest twórczy,
• wykazuje się samodzielnością,
• korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę,
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• umie samodzielnie rozwiązywać problemy podejmuje działania
przewiduje i ich konsekwencje,
• potrafi uważnie słuchać, rozmawiać,
• umie współpracować w grupie,
• pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,
• prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,
• szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy,
• jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
• zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych,
• dba o swoje zdrowie i higienę,
• szanuje polskie dziedzictwo kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata.
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5. Diagnoza sytuacji wychowawczej
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy liczy 564 uczniów klas I-VIII.
Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru
wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:
- spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
- analizy dokumentacji szkolnej,
- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,
- sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę,
- wniosków z Zespołów Wychowawczych

6. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych

Dyrekcja:
• dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie
twórczej atmosfery pracy w szkole,

• stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
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• organizuje spotkań szkoleniowych dla nauczycieli,
• dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,
• umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole.

Pedagog/psycholog szkolny:
• niesie wszechstronną pomoc dzieciom,
• ściśle współpracuje z instytucjami pomocowymi,
• w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie dla ucznia,
• diagnozuje problemy wychowawcze,
• poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie
ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
• doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,
• koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły,
• wspieranie wychowawców w realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły,
• praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami ,
• propaguje treści i programy profilaktyczne,
• rozpoznaje sytuacje.
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Nauczyciele:
•
•
•
•
•
•
•
•

promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu,
dbają o dobre relacje z uczniami (poprzez konsultacje, indywidualne rozmowy),
dostrzegają indywidualność dziecka, indywidualizują własne oddziaływania pedagogiczne,
dbają o pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy,
reagują na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów,
wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi ,
udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem np. na
wycieczkach szkolnych,
• świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

Wychowawcy:
• wychowawcy prowadzą konsultacje i pedagogizacje dla rodziców,
• dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,
•
•
•
•
•

sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój
i przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,
organizują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie.
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Rodzice:
• dbają o dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,
• współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno –
wychowawcze i opiekuńcze,
• zdobywają wiedzę na temat potrzeb swoich dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów
przeciwdziałania im,
• stanowią wzór osobowy – model dla dziecka,
• dbają o dobry kontakt z dzieckiem,
• rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
• powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy
wypoczynku dostępne w szkole i w mieście.
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ROZDZIAŁ II
Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych
dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III

Zadanie

Rozwój osobowości ucznia

Formy realizacji

1. Motywowanie uczniów do rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez
uczestnictwo w kołach zainteresowań i innych zajęciach pozalekcyjnych.
2. Indywidualna praca z uczniem zdolnym
- przygotowanie go do udziału w konkursach, zawodach szkolnych
i pozaszkolnych.
3. Wskazywanie dodatkowych źródeł informacji w celu zachęcania uczniów do
rozwijania własnych zainteresowań.
4. Współpraca z MCK w Legnicy – udział w warsztatach plastycznych
i festynach sportowych.
5. Udział uczniów w mini spartakiadzie zimowej i letniej oraz innych zawodach
sportowych.
6. Uczniowie korzystają z różnorodnych źródeł informacji- biorą udział
w projektach, konkursach.
7. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli, z pomocą rodziców przygotowują
prezentacje multimedialne.
8. Prezentowanie wybranych zagadnień na forum klasy.

Osoby
odpowiedzialne
/ termin realizacji

Wychowawcy
grupy / klasy,
nauczyciele świetlicy
i uczący
w danej klasie
- cały rok szkolny
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1.
2.
3.
4.
Doskonalenia umiejętności
ucznia niezbędnych do
współdziałania w zespole

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Przygotowanie do
podejmowania
i pełnienia ról społecznych
i obywatelskich

Dzieci biorą udział w zabawach integrujących grupę lub zespół klasowy.
Udział uczniów w uroczystościach szkolnych i klasowych, wycieczkach.
Czas spędzony w świetlicach szkolnych.
Organizowanie zajęć nt. kontaktów rówieśniczych, koleżeństwa, przyjaźni,
życzliwości, sprawiedliwości inspirowanych tekstami literackimi,
historykami obrazkowymi, film, codziennymi sytuacjami, obserwacje
zachowań innych. Udzielanie rad bohaterom utworów. Ocena ich
zachowania.
Używanie przez uczniów zwrotów grzecznościowych w kontaktach z innym.
Spotkania integrujące zespół klasowy: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, zabawa
karnawałowa, wspólne zabawy na przerwach.
Wspólne opracowanie regulaminu klasy; przestrzeganie regulaminu.
Organizowanie pracy w grupach.
Kształtowanie pozytywnych postaw koleżeńskich, budowania relacji
Systematyczne zajęcia integrujące zespół klasowy

1. Wdrażanie do samodzielności podczas organizacji zabaw na przerwach,
wykonywania czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.
2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej.
3. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej.
4. Prezentacja kandydatów do samorządu klasowego, wybory, przydział
funkcji.
5. Pełnienie dyżurów- obowiązki dyżurnych.
6. Uczniowie dbają o porządek w swoim miejscu zabawy i nauki; znają swoje
obowiązki i wywiązuje się z nich.
7. Poznanie zasad demokratycznych wyborów i świadome uczestnictwo w
wyborach samorządu klasowego

Wychowawcy
grupy / klasy,
nauczyciele świetlicy
szkolnej
- cały rok szkolny

Wychowawcy klas,
nauczyciele świetlicy,
- cały rok szkolny
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Kształtowanie postaw
obywatelsko- patriotycznych

Kształtowanie postaw
i nawyków
proekologicznych

Organizowanie pomocy
uczniom
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

1. Uczniowie poznają symbole narodowe i europejskie.
2. Uczniowie uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym
i państwowym.
3. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą, krajem. Poznają
zabytki oraz ciekawe miejsca i legendy. Biorą udział w lekcjach
i wycieczkach muzealnych - współpraca z Muzeum Miedzi w Legnicy.
4. Organizowanie wycieczek tematycznych i turystyczno-krajoznawczych.

Wychowawcy
grupy / klasy
- cały rok szkolny

1. Wdrażanie do poszanowania wszystkich form życia występujących
w przyrodzie.
2. Organizowanie wycieczek – obserwacja zmian w przyrodzie w różnych
porach roku.
3. Udział w akcjach ekologicznych, konkursach o tematyce przyrodniczej.
4. Pielęgnowanie roślin w domu, w klasie.
5. Właściwa opieka nad własnym zwierzątkiem-dzielenie się doświadczeniami.
6. Segregowanie odpadów na terenie szkoły i w domu.

Wychowawcy klasy,
nauczyciele uczący,
rodzice
- cały rok szkolny

1. Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno
-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje
emocjonalno- społeczne.
2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.
3. Współpraca z PPP.
4. Przestrzeganie zaleceń zawartych w opiniach PPP.
5. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.

Wychowawcy,
nauczyciele uczący,
psycholog szkolnycały rok szkolny
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Pomoc rodzicom,
nauczycielom
w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych

Integrowanie działań
wychowawczych szkoły
i rodziny

Zdrowy styl życia

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.
2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla rodziców.
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie
profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm
rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez
uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.
4. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom opiekunom na
temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez konsultacje oraz kierowanie do specjalistów
udzielających pomocy.
1. Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne
konsultacje.
2. Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach
szkolnych.
3. Organizowanie/ współudział rodziców w akcjach szkolnych typu: kiermasze,
festyn itp.
1. Udział uczniów w akcjach, projektach, konkursach promujących zdrowy styl
życia.
2. Organizowanie warsztatów kulinarnych - przekazywanie wiedzy o zdrowym
odżywianiu.
3. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania,
wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców
i warzyw.
4. Ograniczanie spożywania słodyczy i napojów gazowanych – kształtowanie
świadomości prozdrowotnej (podejmowanie prawidłowych decyzji w
zakresie zdrowego odżywiania).
5. Propagowanie wartości odżywczych miodu.
6. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu; organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, rajdów pieszych, rozgrywek sportowych.

Wychowawcy,
psycholog szkolny
– cały rok szkolny

Rodzice, nauczyciele,
dyrektor szkoły – cały
rok szkolny

Wychowawcy
grupy / klasy,
nauczyciele świetlicy
szkolnej, rodzice
- cały rok szkolny
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7.

Profilaktyka zagrożeń

Kształtowanie postawy asertywnej, propagowanie stylu życia bez nałogów
(alkohol, papierosy, sub. psychoaktywne, Internet, telefon) oraz kształtowanie
wśród uczniów świadomości o zagrożeniach.

1. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom opiekunom na
temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i
profilaktycznych poprzez konsultacje oraz kierowanie do specjalistów
udzielających pomocy.
2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla rodziców.
3. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub
eliminowania zagrożeń.
4. Zapoznanie rodziców z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Statutem
Szkoły i regulaminami, programami.
5. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc
specjalistyczną.
6. Omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia
danych osobowych.
7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie
profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także
zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo
np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.
8. Prowadzenie profilaktyki dot. bezpieczeństwa w internecie na terenie szkołyobowiązujące zasady, obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole,
pedagogizacja rodziców z zakresu właściwego korzystania przez dzieci z
zasobów Internetu, umieszczanie na stronie internetowej szkoły materiałów
edukacyjnych dla uczniów i rodziców.

Wychowawcy klasy,
psycholog szkolny,
rodzice
- cały rok szkolny
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Bezpieczeństwo

Kultywowanie tradycji
związanych z patronem szkoły.

Przeciwdziałanie zaniedbaniom
oraz przemocy w rodzinie,
udzielanie pomocy materialnej
rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej

1. Nauczyciele zapoznają uczniów zasadami bezpiecznego zachowanie się
w szkole i poza nią.
2. Organizacja pogadanek, zajęć dotyczących bezpieczeństwa.
3. Spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej i strażakami.
4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi
5. Poznawanie zasad udzielania pierwszej pomocy:
- pokaz udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantomów
- ćwiczenia warsztatowe
6. Organizowanie próbnych alarmów przeciwpożarowych.
7. Dyżury nauczycieli podczas przerw.
8. Uświadamianie dzieciom konieczności zachowania ostrożności podczas
kontaktów z nieznajomymi.

Wychowawcy klasy,
nauczyciele uczący,
psycholog szkolny,
pielęgniarka szkolna,
nauczyciele dyżurujący
- cały rok szkolny

1. Organizowanie zajęć o życiu i twórczości Zofii Kossak.
2. Tworzenie gazetek tematycznych poświęconych patronce.
3. Poznawanie utworów Zofii Kossak:
4. Działania twórcze (muzyczne, plastyczne, literackie) wokół postaci patronki
oraz jej utworów.
5. Organizacja Dnia Patrona.

Wychowawcy klasy,
- cały rok szkolny

1. Diagnoza środowiska:
- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,
- ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami,
w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”,
2. Współpraca z instytucjami udzielającymi wsparcia i pomocy w tym zakresie,
wskazywanie rodzinom punktów pomocowych na terenie miasta.
3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy.
4. Monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z rodzicami/
opiekunami.
5. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wywołanie pożądanych
zachowań.

Wychowawcy,
nauczyciele, psycholog
pracownicy szkołyCały rok szkolny
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6. Pogadanki, rozmowy nt. kontaktów rówieśniczych, koleżeństwa, przyjaźni,
życzliwości, sprawiedliwości.
7. Zabawy integrujące grupę; tańce integracyjne, gry i zabawy, scenki dramowe.

Wdrażanie do kulturalnego
zachowania w różnych
miejscach i sytuacjach

Tolerancja dla inności.
Prawa człowieka i prawa
dziecka

Orientacja zawodowa.
Wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego.

1. Poznawanie zasad zachowania w różnych miejscach i sytuacjach w oparciu o
teksty literackie, filmy, historyjki obrazkowe, sytuacje życia codziennego.
2. Zwracanie uwagi na stosowanie przez uczniów zwrotów grzecznościowych,
przestrzegania zasad właściwego zachowania.
3. Udział dzieci w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i poprawnego zachowania.

Wychowawcy
grupy / klasy,
nauczyciele świetlicy i
uczący
w danej klasie
- cały rok szkolny

1. Uczniowie poznają Prawa Człowieka i Prawa Dziecka.
2. Uczniowie poznają swoje prawa i obowiązki.
3. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą
o pomoc.
4. Zajęcia na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
5. Czytanie uczniom bajek terapeutycznych traktujących o problemach dzieci ze
specyficznymi problemami oraz przewlekle chorych (ADHD, zespół
Aspergera, autyzm, epilepsja). Rozmowa i dyskusja na temat problemów
przedstawionych w bajkach (odwoływanie się do doświadczeń
dzieci).Odgrywanie scenek dramowych.
6. Udział uczniów w akcjach charytatywnych – wolontariat.

Wychowawcy klas,
psycholog szkolny,
rodzice
- cały rok szkolny

1. Zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych
postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich
zainteresowań i uzdolnień.
2. Zajęcia w formie warsztatów, z wykorzystaniem aktywnych form pracy - gry i
zabawy.

Wychowawcy,
Szkolny doradca
zawodowy
- cały rok szkolny
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Wdrożenie zasad sanitarnoepidemiologicznych w czasie
trwania pandemii COVID - 19

Kształtowanie właściwych
postaw w trakcie nauczania na
odległość

1. Opracowanie procedur i zamieszczenie ich na stronie szkoły:
- Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 w
Szkole Podstawowej nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy
- Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Szkole Podstawowej nr 10 im. Zofii
Kossak w Legnicy zgodnie z wytycznymi dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek
2. Zapoznanie rodziców i uczniów z nowymi zasadami funkcjonowania w szkole.
3. Wdrażanie do przestrzegania tych zasad w codzienności szkolnej.
4. Podnoszenie świadomości uczniów nt. konieczności przestrzegania zasad
związanych z funkcjonowaniem podczas epidemii.

Wychowawcy,
nauczyciele, dyrekcja
szkoły, pracownicy
niepedagogiczni szkoły

I Wdrażanie do podejmowania aktywnej postawy w kształceniu na odległość, ze
szczególnym uwzględnieniem:
- zaangażowania w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
- terminowego przesyłania zadanych prac,
- systematycznego i punktualnego logowania się z uwzględnieniem warunków
dostępu ucznia do sprzętu i Internetu a także choroby i losowych sytuacji,
- samodzielnej i systematycznej pracy,
- bezpiecznego korzystania z narzędzi internetowych,
- kultury komunikowania się.
II Zasady komunikacji w Internecie.
1. Ze względu na specyfikę komunikacji elektronicznej narzucającą skróty Wychowawcy,
myślowe i zwięzłość wypowiedzi należy kształtować wśród uczniów dbałość nauczyciele, psycholog
o kulturę komunikowania się oraz pamiętać o zachowaniu właściwych relacji, szkolny
w tym zasad netykiety, przeniesionych do obszaru zajęć lekcyjnych z użyciem
platform internetowych.
2. Przypominanie uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektronicznych oraz zasobów Internetu, w tym przekazywanie wskazówek
dotyczących higieny pracy przy komputerze.
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III Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.
1. W okresie zdalnego nauczania organizowana jest pomoc psychologiczno–
pedagogiczna w formie porad i konsultacji dla uczniów, rodziców oraz
nauczycieli:
- codzienne dyżury psychologa szkolnego poprzez telefon, e-dziennik, aplikację
Teams oraz poprzez indywidualne kontakty na terenie szkoły (dla uczniów,
rodziców i nauczycieli); działania interwencyjne i wychowawcze;
- konsultacje wychowawców i nauczycieli przedmiotów w formie dostępności
online dla uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
platformy Teams lub telefonicznie.

Sposób organizowania zajęć wychowawczo- profilaktycznych dla uczniów klas IV-VIII

Zadania

Rozwój osobowości ucznia

Sposób realizacji
1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:
- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do rozpoznawania własnych emocji,
uczuć, predyspozycji i deficytów,
- wdrażanie do autorefleksji.
2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

Osoby
odpowiedzialne/
termin realizacji
Wychowawcy,
nauczyciele uczący
- cały rok szkolny
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- kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad
emocjami,
- wdrażanie do samooceny,
3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału podczas zajęć szkolnych:
- motywowanie ucznia do nauki szkolnej,
- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów,
- stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań,
- rozwijanie zdolności twórczego myślenia,
- stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów
i uzdolnień,
-pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,
- kształtowanie hierarchii wartości,
- praca z uczniem zdolnym,
- praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

Doskonalenia umiejętności
ucznia niezbędnych do
współdziałania w zespole

1. Utrwalanie zasad współżycia społecznego poprzez:
- promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się,
- poszanowanie praw i potrzeb innych,
2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:
- wdrażanie do empatii,
- współpraca w zespołach- realizacja projektów,
- kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych,
konfliktowych, ryzykownych,
3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez:
- kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów
i zachowania się w sytuacji problemowej,
- rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych
- kształtowanie pozytywnych postaw koleżeńskich, budowania relacji

Wychowawcy,
nauczyciele uczący,
psycholog szkolny,
rodzice- cały rok
szkolny
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- systematyczne zajęcia integrujące zespół klasowy
4. Konsultacje dla uczniów i rodziców dotyczące sposobów rozwiązywania
sytuacji problemowych

Przygotowanie do
podejmowania
i pełnienia ról społecznych
i obywatelskich

1. Zapoznanie uczniów z treścią dokumentów szkolnych (Statut, regulaminy,
procedury).
2. Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw
prospołecznych poprzez:
- udział w pracach Samorządu Uczniowskiego
- poznanie zasad demokratycznych wyborów i świadome uczestnictwo w
wyborach samorządu klasowego i szkolnego
- pomoc w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
- angażowanie uczniów do udziału charytatywnych (wolontariat)
- podtrzymywanie zwyczajów i tradycji szkoły,
- pełnienie roli dyżurnego, przewodniczącego, skarbnika klasy,
- organizowanie pracy w grupach.

Wychowawcy,
nauczyciele uczący
- cały rok szkolny

Kształtowanie postaw
patriotycznych.

1. Uczniowie kultywują tradycje związane z miastem, rejonem, krajem. Poznają
nowe miejsca, zabytki i historię naszego kraju.
2. Poznawanie kultur innych krajów, ich historii i tradycji.
3. Uczestnictwo w akademiach z okazji świąt narodowych.
4. Współtworzenie okazjonalnych gazetek w holu szkoły.
5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych.

Wychowawcy,
nauczyciele uczący
- cały rok szkolny

Kształtowanie postaw
i nawyków
proekologicznych.

1. Zajęcia o tematyce ekologicznej
2. Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką ekologiczną.
3. Udział uczniów w akcjach ekologicznych
4. Segregowanie odpadów w szkole i w domu.

Nauczyciele uczący
- cały rok szkolny
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Organizowanie pomocy
uczniom
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Pomoc rodzicom,
nauczycielom
w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych

Integrowanie działań
wychowawczych szkoły
i rodziny

Zdrowy styl życia

1. Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.
2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem, psychologiem
3. Współpraca z PPP.
4. Przestrzeganie zaleceń zawartych w opiniach PPP.
5. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.
1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.
2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla rodziców.
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie
profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm
rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez
uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.
4. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom opiekunom na
temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez konsultacje oraz kierowanie do specjalistów
udzielających pomocy.

Nauczyciele uczący,
psycholog szkolny
- cały rok szkolny

Wychowawcy,
psycholog szkolny
– cały rok szkolny

1. Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne
konsultacje.
2. Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach
szkolnych.
3. Organizowanie/ współudział rodziców w akcjach szkolnych typu: kiermasze,
festyn itp.

Rodzice, nauczyciele,
dyrektor szkoły
– cały rok szkolny

1. Zajęcia na tematy zdrowia i zdrowego stylu życia.
2. Wskazywanie sposobów dbania o higienę osobistą i racjonalne odżywianie
się.
3. Udział szkoły w akcjach promujących zdrowie/zdrowy styl życia.

Wychowawcy,
nauczyciele,
pielęgniarka szkolna –
cały rok szkolny
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4. Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach wychowania
fizycznego.
5. Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia,
6. Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych dotyczących promocji zdrowia.
7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie
profilaktyki uzależnień.
I. Środki i substancje psychoaktywne:
1. Uświadamianie uczniów, rodziców i nauczycieli o ryzyku uzależnień i
możliwościach szukania pomocy- w szczególności narkomania, alkohol,
nikotyna.
2. Wzmocnienie działań w zakresie profilaktyki uzależnień od nikotyny i
alkoholu wśród uczniów klas VII- VIII (warsztaty, spotkanie edukacyjne).
3. Konkurs wiedzy na temat używek dla uczniów kl. IV-VII,
4. Gazetki ścienne,
5. Informowanie na bieżąco rodziców/prawnych opiekunów o widocznej
zmianie w zachowaniu dziecka, reagowanie w przypadku podejrzenia
stosowanie używek.
Profilaktyka zagrożeń

II. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie
dyskryminacyjne, cyberprzemoc:
1. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi
trudnymi uczuciami oraz edukowanie w zakresie ochrony przed agresją,
przemocą,
2. Zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm obowiązujących w szkolelekcje wychowawcze,
3. Stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie zaobserwowanych
negatywnych zachowań uczniów- reagowanie na wszystkie niepożądane
zachowania ucznia
4. Omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawnienia
danych osobowych.

Wychowawcy,
nauczyciele,
psycholog, gościnnie
specjaliści - podczas
bieżącej pracy z
uczniem

Wychowawcy,
nauczyciele,
psycholog, pracownicy
szkoły - podczas
bieżącej pracy z
uczniem
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5. Prowadzenie profilaktyki dot. bezpieczeństwa w internecie na terenie szkołyobowiązujące zasady, obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole,
pedagogizacja rodziców z zakresu właściwego korzystania przez dzieci z
zasobów Internetu, umieszczanie na stronie internetowej szkoły materiałów
edukacyjnych dla uczniów i rodziców.

Bezpieczeństwo

Kultywowanie tradycji
związanych z patronem szkoły.

1. Nauczyciele zapoznają uczniów zasadami bezpiecznego zachowanie się w
szkole i poza nią.
2. Organizacja pogadanek, zajęć dotyczących bezpieczeństwa.
3. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi.
4. Utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy:
- pokaz udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantomów
- ćwiczenia warsztatowe
5. Organizowanie próbnych alarmów przeciwpożarowych.
6. Dyżury nauczycieli podczas przerw.
7. Uświadamianie uczniom konieczności zachowania ostrożności podczas
kontaktów z nieznajomymi.

1. Organizowanie zajęć o życiu i twórczości Zofii Kossak.
2. Tworzenie gazetek tematycznych poświęconych patronce.
3. Poznanie utworów Zofii Kossak:
4. Działania twórcze (muzyczne, plastyczne, literackie) wokół postaci patronki
oraz jej utworów.
5. Organizacja Dnia Patrona.
6. Udział uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, zachowaniem,
postawą w wycieczce edukacyjnej do Górek Wielkich – miejsca życia i
twórczości patronki naszej szkoły
1. Diagnoza środowiska:

Wychowawcy klasy,
nauczyciele uczący,
psycholog szkolny,
nauczyciele
dyżurujący
- cały rok szkolny

Wychowawcy klasy,
- cały rok szkolny
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Przeciwdziałanie zaniedbaniom
oraz przemocy w rodzinie,
udzielanie pomocy materialnej
rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej

Orientacja zawodowa.
Wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego.

Wdrożenie zasad sanitarnoepidemiologicznych w czasie
trwania pandemii COVID - 19

- wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,
- ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami,
w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”,
2. Współpraca z instytucjami udzielającymi wsparcia
i pomocy w tym zakresie, wskazywanie rodzinom punktów pomocowych na
terenie miasta
3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie problematyki przemocy.
4. Monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z rodzicami/
opiekunami, uczniami (wymiana informacji miedzy pedagogami)
5. Pozyskiwanie sponsorów.
1. Zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych
postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich
zainteresowań i uzdolnień.
2. Zajęcia w formie grupowych warsztatów integracyjnych z elementami
zawodoznawstwa.
3. W klasach VIII prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz zajęć
grupowych z uwzględnieniem wyjść do placówek edukacyjnych, uczestniczeniu
w forach edukacyjnych-zawodowych, trening konstruowania i planowania
własnej kariery edukacyjno-zawodowej, symulacje zakładania własnej firmy –
obszar przedsiębiorczości.
1. Opracowanie procedur i zamieszczenie ich na stronie szkoły:
- Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 w
Szkole Podstawowej nr 10 im. Zofii Kossak w Legnicy
- Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w Szkole Podstawowej nr 10 im. Zofii
Kossak w Legnicy zgodnie z wytycznymi dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek
2. Zapoznanie rodziców i uczniów z nowymi zasadami funkcjonowania w szkole.
3. Wdrażanie do przestrzegania tych zasad w codzienności szkolnej.
4. Podnoszenie świadomości uczniów nt. konieczności przestrzegania zasad
związanych z funkcjonowaniem podczas epidemii.

Wychowawcy,
nauczyciele, psycholog
pracownicy szkołycały rok szkolny

Wychowawcy,
Szkolny doradca
zawodowy
- cały rok szkolny

Wychowawcy,
nauczyciele, dyrekcja
szkoły, pracownicy
niepedagogiczni
szkoły
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I Wdrażanie do podejmowania aktywnej postawy w kształceniu na odległość, ze
szczególnym uwzględnieniem:
- zaangażowania w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
- terminowego przesyłania zadanych prac,
- systematycznego i punktualnego logowania się z uwzględnieniem warunków
dostępu ucznia do sprzętu i Internetu a także choroby i losowych sytuacji,
- samodzielnej i systematycznej pracy,
- bezpiecznego korzystania z narzędzi internetowych,
- kultury komunikowania się.
II Zasady komunikacji w Internecie.
Kształtowanie właściwych
postaw w trakcie nauczania na
odległość

1. Ze względu na specyfikę komunikacji elektronicznej narzucającą skróty Wychowawcy,
myślowe i zwięzłość wypowiedzi należy kształtować wśród uczniów dbałość nauczyciele, psycholog
o kulturę komunikowania się oraz pamiętać o zachowaniu właściwych relacji, szkolny
w tym zasad netykiety, przeniesionych do obszaru zajęć lekcyjnych z użyciem
platform internetowych.
2. Przypominanie uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektronicznych oraz zasobów Internetu, w tym przekazywanie wskazówek
dotyczących higieny pracy przy komputerze.
III Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.
1. W okresie zdalnego nauczania organizowana jest pomoc psychologiczno–
pedagogiczna w formie porad i konsultacji dla uczniów, rodziców oraz
nauczycieli:
- codzienne dyżury psychologa szkolnego poprzez telefon, e-dziennik, aplikację
Teams oraz poprzez indywidualne kontakty na terenie szkoły (dla uczniów,
rodziców i nauczycieli); działania interwencyjne i wychowawcze;
- konsultacje wychowawców i nauczycieli przedmiotów w formie dostępności
online dla uczniów i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
platformy Teams lub telefonicznie.
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ROZDZIAŁ III

Ewaluacja programu

Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej i jej efekty poddawane są obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne
pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych
efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.
Sposoby i środki ewaluacji:
- obserwacja i analiza zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika - spostrzeżenia
wychowawców, psychologa, rodziców, protokoły z Zespołów Wychowawczych
- analiza dzienników lekcyjnych - frekwencja na zajęciach dydaktycznych, monitorowanie postępów w nauce
- analizy sprawozdań wychowawców klas, psychologa szkolnego, nauczycieli świetlicy
-

analiza wyników ankiet skierowanych do rodziców, uczniów i nauczycieli (w zależności od badanego obszaru)

- rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrekcją.
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 10 w Legnicy został pozytywnie zaopiniowany
i przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu …………………………… r.
Dyrektor Szkoły

Opracowanie:
Kazimierowicz Dorota
Tymburska Agata
Baszak Bogusława
Kowalczyk Adam

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

