SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
W DĘBLINIE

Program Wychowawczo-Profilaktyczny
na rok szkolny 2020/2021

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec,
że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.
Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”
Janusz Korczak
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1.Akty prawne
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483);
2. Ustawa o prawie oświatowym z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz.59);
3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473,
z późn. zm.);
4. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn.:Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.);
5. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 55, z późn. zm.);
6. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493);
7. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485, z późn. zm.);
8. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1108);
9. Rozporządzenie MEN z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 24.02.2017 r. poz. 356);
10. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z dn. 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249;
11. Konwencja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.;
12. Akty wewnątrzszkolne.
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2.Wstęp
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły oraz kierunki
realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowe.
Treści programu są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest
współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi
uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój
każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.
Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
Profilaktyka - to ogół działań mających na celu ochronę człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej nadrzędnym celem jest zapobieganie
powstawaniu niepożądanych postaw, przyzwyczajeń i zachowań. Obejmuje również usuwanie lub zmniejszanie czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników
chroniących.
Wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kształtowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Profilaktyka jest
niezbędną częścią wychowania, których zgodne współistnienie i wzajemna korelacja jest gwarantem efektów pracy szkoły w zakresie kształtowania postaw
życiowych absolwentów.
W opracowaniu treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego uwzględniono:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

obowiązujące akty prawne;
dotychczasowe doświadczenia szkoły;
ewaluację dotychczasowego programu:
wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka;
wnioski z Rad Pedagogicznych, zespołu wychowawczego i innych zespołów zadaniowych;
konsultacje z przedstawicielami rady rodziców oraz instytucjami wspierającymi wychowawczo-profilaktyczną funkcję szkoły.
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3. Misja placówki
,,Misją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest troska o szeroko pojęte dobro dziecka, utrzymanie właściwych relacji
z rodzicami oraz efektywna współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym”
4. Wizja placówki
,,Wizją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest stworzenie placówki nowoczesnej, dobrze zorganizowanej, atrakcyjnej
i życzliwej dla uczniów. Placówki, która zapewnia uczniom wszechstronny rozwój osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym,
społecznym, zdrowotnym, moralnym, kulturowym, patriotycznym i duchowym".
Uczeń jest dla nas wartością nadrzędną, a jego sukces jest naszym celem. Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka potrafiącego odróżnić dobro od zła,
odpowiedzialnego za siebie i innych. Człowieka, który będzie wrażliwy na potrzeby innych ludzi oraz środowiska, w którym żyje. Pragniemy stworzyć naszym
podopiecznym warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego, w których uczniowie będą mieli możliwość
urzeczywistniać swoje zainteresowania i aspiracje. W swoich działaniach dążymy do kształtowania w młodych osobach potrzeby pielęgnowania poczucia
przynależności do społeczności, w której żyją oraz kształtowania postawy patriotycznej i szacunku dla kultury. Pragniemy zbudować placówkę, w której wszyscy
czują się bezpiecznie i mogą się rozwijać w przyjaznej atmosferze. Uczciwość, przyjaźń, umiejętność współpracy w grupie i poszanowanie godności każdego
człowieka to wartości, które pomogą zrealizować nasze cele.
5.Wartości wybrane przez społeczność szkolną
Poprzez realizację programu chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna oraz aby panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. W podejmowane
działania włączani są rodzice, jako ważny podmiot w procesie edukacyjnym i wychowawczym. W efekcie wspólnych starań mamy nadzieję na ukształtowanie
osobowości naszych uczniów w aspekcie kultury osobistej, odpowiedzialności, komunikatywności na miarę możliwości, kreatywności i empatyczności w
poczuciu przynależności do grupy, klasy i szkoły, którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez wszystkich nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników szkoły w miarę możliwości i potrzeb wynikających z codziennego funkcjonowania placówki. Ważnym elementem jest
włączenie w realizację działań rodziców naszych uczniów oraz podmiotów środowiska lokalnego.
6. Sylwetka Absolwenta
Uwzględniając misję szkoły i wspomniane powyżej wartości dążymy do ukształtowania absolwenta, który na miarę swoich możliwości:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

sumiennie i systematycznie wypełnia powierzone obowiązki;
przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole i w społeczeństwie;
wyróżnia się wysoką kultura osobistą, kulturą języka, z szacunkiem odnosi się do wszystkich osób niezależnie od wieku i pochodzenia;
chętnie pomaga innym, jest koleżeński, życzliwy, uprzejmy i prawdomówny;
chętnie zdobywa nową wiedzę i umiejętności, rozwija zdolności i zainteresowania na miarę swoich możliwości:
nie przejawia agresji słownej ani fizycznej w stosunku do innych osób;
swoją postawą wywiera pozytywny wpływ na środowisko rówieśnicze;
wykazuje się empatią i wrażliwością - potrafi zrozumieć i uszanować potrzeby innych, w tym potrzeby swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanek,
aktywnie działa dla dobra społecznego.
prowadzi zdrowy styl życia i dba o środowisko, które go otacza;
posiada umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, jest kreatywny, twórczy i przedsiębiorczy;
jest odpowiedzialny;
potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności, w tym technik mediacyjnych;
aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły, środowiska oraz kraju;
wykazuje się postawą poszanowania dla drugiego człowieka;
szanuje swoją Ojczyznę i jej dorobek kulturalny, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i reszty świata.

7. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym.
Diagnozę zapotrzebowania na działania wychowawczo - profilaktyczne w szkole dokonano na podstawie analizy sytuacji dydaktyczno - wychowawczej szkoły,
obserwacji, analizy dokumentacji oraz rozmów z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami.
Biorąc pod uwagę analizę danych uzyskanych podczas diagnozy wyodrębniono czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące dla uczniów naszej szkoły.
Czynnikami chroniącymi w naszej szkole są:
•
•
•
•
•

ujęcie wszystkich obszarów działań (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych oraz współpracy ze środowiskiem)
w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym oraz ich różnorodna realizacja,
duża grupa uczniów wykazuje pozytywną postawę wobec szkoły i nauki. Są to uczniowie, którzy doceniają pozytywny klimat szkoły, angażują się
w działania i inicjatywy podejmowane na rzecz szkoły,
wysokie poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły,
poczucie, że w szkole jest przyjazna atmosfera,
relacje nauczyciel-uczeń są oparte na zaufaniu i szacunku dla drugiego człowieka - nauczyciele mają istotny wpływ na zachowanie uczniów,
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•
•
•
•

szkoła promuje zdrowy styl życia, pokazuje jak można spędzić wolny czas,
większość uczniów bierze udział w zajęciach dodatkowych/kołach zainteresowań, co sprzyja zaspokojeniu potrzeby przynależności, działania,
rozwijania zainteresowań, samorealizacji, osiągania sukcesów,
wielu uczniów wykazuje dużą wrażliwość społeczną, angażując się w działania o charakterze wolontaryjnym świadczone na rzecz placówek takich jak:
Hospicjum, schronisko dla zwierząt,
zdecydowany brak akceptacji przez szkołę przemocy, a także eliminowanie negatywnych relacji między uczniami.

Czynniki ryzyka zdiagnozowane na podstawie analizy sytuacji wychowawczej:
bierne sposoby spędzania wolnego czasu (gry komputerowe, korzystanie z portali społecznościowych, oglądanie tv),
•
niskie wsparcie ze strony niektórych rodziców,
•
zaniżone poczucie własnej wartości i obniżony nastrój,
•
niewystarczające postępy niektórych uczniów w nauce,
•
niska motywacja do nauki przekłada się na występujące niepowodzenia szkolne. Taka sytuacja wpływa negatywnie na wyniki edukacyjne,
•
konflikty między uczniami, nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, stosowanie wulgaryzmów.
Zalecenia do dalszej działalności wychowawczej i profilaktycznej:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oferowanie na terenie szkoły alternatywnych możliwości spędzania czasu poza lekcjami - kontynuowanie oferty zajęć dodatkowych i kół
zainteresowań.
kształtowanie postaw i norm przeciwnych spożywaniu alkoholu, paleniu tytoniu i używaniu narkotyków oraz dopalaczy,
wzmacnianie asertywności, poczucia własnej wartości, umiejętności rozwiązywania problemów życiowych, postawy prospołecznej,
kontynuowanie działań z zakresu dbałości o bezpieczeństwo,
wzmacnianie motywacji uczniów do udziału w zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych oraz do punktualności,
zachęcanie uczniów do systematycznej pracy, nagradzanie za osiągane efekty, pomaganie w wyznaczaniu kolejnych celów i motywowanie do ich
zdobywania,
uwrażliwienie rodziców uczniów na potrzeby młodego człowieka związane z przynależnością do grupy i akceptacją ze strony rówieśników,
wspieranie rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych wychowawców oraz uwrażliwianie na przejawy niepokojących zachowań u uczniów,
przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom na temat zagrożeń, jakie mogą pojawić się w środowisku rówieśniczym i sposobów radzenia sobie
w sytuacjach trudnych,
eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych w szkole (np. przemoc i agresja),
budowanie umiejętności rejestrowania i reagowania na sygnały świadczące o używaniu substancji psychoaktywnych przez dziecko i/lub jego
przyjaciół/kolegów,
rozwijanie umiejętności planowania własnego życia zawodowego i osobistego,
stosowanie pozytywnych wzmocnień wobec ucznia, dostrzeganie jego osiągnieć, podkreślanie mocnych stron.
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8.Uczestnicy programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
Za wszechstronny rozwój osobowości ucznia współodpowiedzialni są wszyscy uczestnicy programu:
Dyrektor:
• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
• dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych
rozwiązań w procesie kształcenia
• współpracuje z zespołem wychowawców, nauczycielami, specjalistami oraz Samorządem Uczniowskim,
• wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
• nadzoruje zgodność działania szkoły ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
Rodzice:
• posiadają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami
dziecka;
• znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany przez szkołę;
• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;
Wychowawcy klas:
• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;
• wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;
• prowadzą dokumentację nauczania;
• koordynują pracę profilaktyczno-wychowawczą w zespole klasowym;
• dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;
• podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;
• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
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•
•
•
•
•
•
•
•

integrują i kierują zespołem klasowym;
wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;
wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;
promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;
inspirują pracę zespołową na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;
współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;
współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;
współpracują z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;

Nauczyciele i wychowawcy grup wychowawczych:
• oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych
z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach, problemach wychowawczych;
• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
• dążą w swojej pracy do integracji zespołów klasowych i grup internackich;
• współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;
• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
Uczniowie i Samorząd Uczniowski:
• przestrzegają regulaminów szkolnych i innych zasad panujących w placówce;
• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;
• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
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•
•
•

współorganizują imprezy i akcje szkolne;
prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

Pedagog szkolny, psycholog, logopeda:
• kierują na badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi, ośrodkami pomocy
społecznej;
• diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów i biorą czynny udział w posiedzeniach zespołu wychowawczego;
• udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
• podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
• minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
• inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
• pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
• wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielają systematycznej pomocy rodzicom
w zakresie różnych potrzeb.
Instytucje wspomagające:
➢ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
➢ Terenowe Oddziały Ośrodków Pomocy Społecznej.
➢ Komisariat Policji.
➢ Sąd Rodzinny.
➢ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
➢ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
➢ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
➢ Wojskowa Parafia p.w. Matki Bożej Loretańskiej
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9. Cele programu wychowawczo-profilaktycznego.
Cel główny:
Wszechstronny rozwój osobowości uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i predyspozycji. Wyrównywanie szans wszystkich
wychowanków poprzez dążenie do wszechstronnego ich rozwoju w wymiarze , fizycznym, społecznym, duchowym, intelektualnym i emocjonalnym .
Ukształtowanie u uczniów postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych.
Cele szczegółowe:
I. W sferze fizycznej:
➢ Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia życia według zasady ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”. Stworzenie warunków do aktywności ruchowej,
zmotywowanie do uczestnictwa w różnych jej formach. Wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych.
➢ Ukształtowanie właściwych postaw wobec używania środków psychoaktywnych, nadużywania alkoholu, palenia papierosów, nadużywania leków.
Zwalczenie mitów na temat uzależnień.
➢ Wykształcenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne, a także drugiego człowieka.
➢ Wykształcenie postawy prowadzenia higienicznego trybu życia i dbałości o higienę osobistą.
➢ Wykształcenia u uczniów postawy przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
II.W sferze społecznej:
➢ Ukształtowanie właściwych postaw obywatelskich w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości.
➢ Przygotowanie uczniów do podejmowania świadomych decyzji związanych z ich przyszłością i pracą zawodową, wykształcenie postawy szacunku dla
pracy i jej wytworów.
➢ Wykształcenie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego oraz wzbudzenie odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest ziemia.
➢ Stworzenie warunków do zintegrowania zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej. Wykształcenie poczucia wspólnoty
i odpowiedzialnego współdecydowania, współpraca z rodziną ucznia.
➢ Wykształcenie właściwych relacji międzyludzkich oraz postaw moralnych, opartych na tolerancji, akceptacji, szacunku i życzliwości.
III. W sferze duchowej:
➢ Wykształcenie postawy poszanowania tradycji i kultury polskiej.
➢ Wykształcenie u uczniów postawy opartej na takich wartościach jak: poszanowanie życia, godności osobistej, uczciwości, prawdy, samodoskonalenia,
więzi i tradycji rodzinnych.
➢ Rozbudzenie postawy empatii i współodpowiedzialności za drugiego człowieka.
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➢ Poznanie przez uczniów różnych form sztuki oraz kultury, w tym ,, kultury wysokiej”.
IV. W sferze intelektualnej:
➢ Indywidualizacja procesu nauczania poprzedzona prawidłowym rozpoznaniem możliwości edukacyjnych poszczególnych uczniów.
➢ Podniesienie u uczniów poziomu motywacji do efektywnego zdobywania wiedzy i wykształcenie właściwej postawy wobec nauki
i pracy.
➢ Zdobycie przez ucznia wiedzy na temat otaczającego świata, umiejętności swobodnego poruszania się w nim dzięki znajomości języków obcych, z
wykorzystaniem umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
➢ Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego
przy jednoczesnym otwarciu na wartości europejskie.
V. W sferze emocjonalnej:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wykształcenie u uczniów samoświadomości występowania stresu, poznanie sposobów radzenia sobie z nim.
Nabycie przez uczniów umiejętności identyfikowania własnych emocji, nazywania i konstruktywnego ich wyrażania
Podniesienie u uczniów poziomu poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez:
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i
obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenia prawidłowej reakcji na te zagrożenia.
Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.
Świadome i rozsądne korzystanie z technologii informacyjnej, portali społecznościowych i innych zasobów Internetu.
Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych
i wychowanie do wartości, zapobieganie zachowaniom agresywnym.
kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych
ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia.

10.Procedury osiągania celów
Przedstawione wyżej cele i kierunki oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych realizowane są w toku codziennych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych w oparciu o indywidualne programy edukacyjno -terapeutyczne oraz ramowe rozkłady programowe dla klas i grup wychowawczych,
a także podczas wszelkich uroczystości wynikających z Ośrodkowego kalendarza imprez. Realizacja programu ma charakter teoretyczny i praktyczny.
Treści programowe przekazywane są różnymi metodami w zależności od możliwości uczniów (np. tworzenie i wykonywanie prac plastycznych za pomocą
różnych technik, np. prezentacje prac uczniów na wystawach szkolnych i pozaszkolnych, imprezach okolicznościowych, grach i zabawach, spotkaniach
z ciekawymi ludźmi). Skuteczność realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego zależy od integracji oddziaływań wychowawczych, domu
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rodzinnego, szkoły i grup wychowawczych. Innym ważnym aspektem sukcesów wychowawczo-profilaktycznych jest stworzenie przez nauczycieli
i wychowawców atmosfery życzliwości i zrozumienia wobec specjalnych potrzeb i możliwości uczniów.
11.Oczekiwane efekty
➢ Ograniczenie zjawiska przemocy słownej wśród uczniów.
➢ Zmniejszenie ewentualnych zachowań agresywnych i zjawisk patologicznych.
➢ Utrwalanie nawyków zdrowego stylu życia oraz spędzania czasu wolnego.
➢ Właściwe postrzeganie i rozumienie drugiego człowieka.
➢ Wykształcenie umiejętności skutecznej komunikacji międzyludzkiej.
➢ Wykształcenie umiejętności zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach życia codziennego.
➢ Zwiększanie świadomości i uwrażliwienie pracowników placówki w kwestii zagrożeń oraz niezbędnych oddziaływań z nimi związanych.
12.Główne zadania w zakresie wychowania i profilaktyki
Na etapie wychowania przedszkolnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach
i w dalszej edukacji;
budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, by orientowały się co jest dobre, a co złe;
kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego
znoszenia stresów i porażek;
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych;
troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych;
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki
plastyczne;
kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
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Na etapie edukacji klas I – III szkoły podstawowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wspieranie dziecka oraz jego rodziców w nowej sytuacji sprzyjającej szybszej adaptacji dziecka w szkole i w grupie wychowawczej
stworzenie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, wspólnej dobrej zabawy oraz pozytywnego nastawienia do szkoły
wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
zapewnienie warunków do optymalnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad usprawnianiem zaistniałych deficytów,
nauka aktywnego uczestnictwa w grupie rówieśniczej z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych,
towarzyszenie dziecku w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się, czytania, pisania, wykonywania działań arytmetycznych
z uwzględnieniem jego predyspozycji i tempa rozwoju
dbanie o poprawność językową i doskonalenie skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi, przeciwdziałanie wulgaryzacji języka,
rozwijanie poczucia więzi z grupą rówieśniczą, rodziną, środowiskiem lokalnym, ojczyzną,
rozbudzanie motywacji do działań prozdrowotnych poprzez rozpoznawanie czynników mających wpływ na zdrowie, dobre samopoczucie
i prawidłowy rozwój człowieka.
zdobycie podstawowych informacji dotyczących zdrowia, klimatu, ochrony środowiska, finansów i prawa.
włączanie rodziców do wspólnego procesu wychowawczego oraz czynnego udziału w życiu szkoły i klasy.

Na etapie klas IV – VIII szkoły podstawowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wspieranie dziecka oraz jego rodziców w nowej sytuacji sprzyjającej szybszej adaptacji dziecka w szkole i w grupie wychowawczej,
wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb,
rozwijanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania wynikającego z pełnienia określonych ról społecznych,
rozwijanie umiejętności planowania pracy własnej i zespołowej,
rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi z uwzględnieniem różnic kulturowych, zdrowotnych, wyznaniowych itp.
kształtowanie wśród uczniów, na miarę ich możliwości, postawy obywatela Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconego, przygotowanego do życia
we współczesnym świecie,
budzenie szacunku wobec drugiego człowieka- tolerancji i akceptacji oraz umiejętności prawidłowego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
kształtowanie świadomości, że język polski jest dobrem narodowej kultury, a zapobieganie jego wulgaryzacji jest patriotycznym obowiązkiem
każdego Polaka,
rozbudzanie wewnętrznej potrzeby uczenia się, doskonalenia, odkrywania świata, badania relacji między różnymi zjawiskami i dziedzinami
działalności człowieka,
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•
•
•
•

kształtowanie samodzielności na co dzień, postaw odpowiedzialności za siebie i innych,
wspieranie w osiąganiu własnych celów życiowych poprzez rzetelną i uczciwą pracę,
zdobycie podstawowych informacji dotyczących zdrowia, klimatu, ochrony środowiska, finansów i prawa,
rozwijanie zainteresowań i umiejętności oraz pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych w celu przygotowania do dalszego kształcenia
zawodowego i podjęcia pracy na miarę możliwości.

Na etapie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy:
•
•

efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy;
utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych
i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez:
• rozwijanie zaradności, wspomaganie autonomii i niezależności życiowej uczniów,
• doskonalenie kompetencji społecznych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem,
• rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych;
• rozwijanie umiejętności dbałości o własne zdrowie i innych osób oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i podejmowane decyzje (przewidywanie skutków własnych
decyzji, wyciąganie wniosków i przewidywanie konsekwencji swoich działań),
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji z innymi osobami odpowiednio do pełnionych ról społecznych,
• kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy oraz komunikowania się na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności,
• zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich,
• stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego przez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• przygotowanie do wykonywania, indywidualnie i zespołowo, różnych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych
i otoczenia,
• kształtowanie kompetencji społeczno-zawodowych istotnych w zakresie samostanowienia w dorosłym życiu,
• kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia,
• kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, w aspekcie motywacji, kompetencji i zaangażowania w pracę,
• kształtowanie umiejętności oceny własnych kompetencji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych,
• kształtowanie umiejętności autoprezentacji,
• kształtowanie umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy, w tym udziału
w
praktykach wspomaganych,
• kształtowanie umiejętności zdobywania, utrzymywania i wypowiadania zatrudnienia,
• rozwijanie kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań,
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•
•

kształtowanie umiejętności organizowania bezpiecznego wypoczynku i czasu wolnego przez podejmowanie różnych aktywności,
zwiększenie zakresu możliwości przygotowania ucznia do podejmowania decyzji w zakresie wyboru celowej aktywności po zakończeniu edukacji
(w tym w warsztacie terapii zajęciowej, środowiskowym domu samopomocy, zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej, na
otwartym rynku pracy), w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń,
• wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości – z jego
wolności i praw człowieka.
• zdobycie podstawowych informacji dotyczących zdrowia, klimatu, ochrony środowiska, finansów i prawa,
• umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych;
• promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom.
13. Obszary oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych – zadania, treści, sposoby realizacji
OBSZAR

TREŚCI

Wychowanie
patriotyczne
i obywatelskie

Poznawanie symboli
narodowych oraz
miejsc pamięci
narodowej w naszym
mieście i regionie.

- zajęcia dydaktyczne
i wychowawcze,
- akademie i apele szkolne,
- wycieczki do lokalnych miejsc
pamięci,
- lekcje muzealne

Uczeń:
- zna symbole narodowe,
- uczestniczy w uroczystościach
patriotycznych i imprezach
kulturalnych w szkole i poza nią,

Wychowanie
patriotyczne
i obywatelskie

Kształtowanie
postawy powagi
i szacunku wobec
symboli
narodowych, miejsc
pamięci narodowej i
zabytków.

- prezentacja i ekspozycje symboli
narodowych w klasach,
- kształtowanie zainteresowań
historią kraju,
- nauka hymnu państwowego,
- różne sposoby zapoznawania
uczniów z podstawową wiedzą na
temat symboli narodowych,

- zna i z szacunkiem odnosi się
do symboli narodowych,
- potrafi odpowiednio zachować
się na uroczystościach
patriotycznych,
- śpiewa hymn państwowy,
przyjmuje postawę stojącą
i zachowuje powagę podczas
śpiewania i słuchania

Wzbudzanie uczuć
patriotyzmu i

SPOSOBY REALIZACJI

EFEKTY

TERMIN

Cały rok

Obchody
Świąt
Narodowych

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

Nauczyciele historii,
WOS, opiekunowie
Drużyn Harcerskich
działających w Ośrodku,
pedagog
Wychowawcy,
nauczyciele historii i
WOS, pedagog
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miłości do swojego
miasta i kraju.
Uświadamianie
znaczenia świąt
narodowych.
Wychowanie
patriotyczne
i obywatelskie

Poznawanie swojego
miasta i regionukultury, historii i
tradycji.

Wychowanie
patriotyczne
i obywatelskie

Poznawanie i
kultywowanie
zwyczajów i
obrzędów
regionalnych,
obchody rocznicowe

Wychowanie
patriotyczne
i obywatelskie

Kultywowanie
pamięci zasług
Marszałka Józefa
Piłsudskiego
w historii kraju,
opieka nad
miejscami pamięci.

- przyjmowanie właściwej postawy
podczas słuchania i śpiewania
hymnu,

- poznawanie ludzi z naszego
regionu, którzy zrobili coś dla
miasta, regionu
- udział w rocznicowych ,
historycznych uroczystościach
szkolnych i lokalnych,
- wycieczki po mieście i regionie
- konkursy plastyczne, quizy, itp.
- zajęcia edukacyjne- filmy
- gazetki klasowe, szkolne
- analiza utworów literackich,
- uroczystości szkolne i klasowe
kultywujące
tradycje świąteczne,
- spotkania ze starszymi osobami,
- ustawiczne przybliżanie postaci
naszego Patrona w sposób
dostosowany do możliwości
percepcyjnych uczniów,
- utrwalanie dat najważniejszych
rocznic związanych z osobą Patrona
poprzez organizowanie wystawki
okolicznościowej pod płytą na
korytarzu szkolnym upamiętniającą
nadanie imienia Ośrodkowi

- rozpoznaje najważniejsze
miejsca związane z historią
miasta, jego kulturą, rekreacją,
sportem, chroni i dba o miejsca
pamięci w mieście.

Cały rok

Opiekunowie Drużyn
Harcerskich

- uczeń na miarę możliwości zna
tradycje związane z regionem
w którym mieszka; chętnie
bierze udział w konkursach i
zajęciach promujących
regionalizmy

Cały rok

Nauczyciele i
wychowawcy

- uczeń rozpoznaje postać
graficzną Józefa Piłsudskiego i
wie, że jest on patronem naszej
szkoły,
- uczeń na miarę swoich
możliwości potrafi wytłumaczyć
znaczenie wystawionej
symboliki

Rocznice
związane z
życiem J.
Piłsudskiego

Nauczyciel historii i
wychowawcy

16

Wychowanie
społeczne

Kształtowanie
poczucia własnej
wartości oraz
postawy tolerancji
i akceptacji wobec
innych.

- integrowanie zespołu klasowego
poprzez inicjowanie tworzenia
właściwych stosunków
koleżeńskich,
- wybór samorządu szkolnego i
klasowego,

Uczeń:
- ma poczucie przynależności do
klasy i szkoły,
- dba o jej wizerunek na
zewnątrz,

Początek roku
szkolnego,
cały rok

Wychowawcy,
pedagodzy, psycholog

Wychowanie
społeczne

Wdrażanie do
samorządności rozwijanie poczucia
odpowiedzialności
za sprawy klasy i
szkoły.

- ustalenie zakresu obowiązków dla
uczniów pełniących określone
funkcje w klasie i egzekwowanie ich
realizacji,
- przestrzeganie kodeksu
postępowania ucznia i wychowanka
- lekcje z zakresu praw i
obowiązków ucznia,

- nawiązuje prawidłowe relacje
rówieśnicze i wykazuje należyty
szacunek wszystkim
pracownikom szkoły
- realizuje potrzebę działania w
grupie, współtworzy i respektuje
normy klasowe i szkolne,

Cały rok

Opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego

Wychowanie
społeczne

Rozwijanie poczucia
przynależności do
społeczności
klasowej, szkolnej
i lokalnej.

- tworzenie klasowych regulaminów
zachowań,
- poznawanie działalności
organizacji szkolnych i aktywne
działanie na ich rzecz, współudział
uczniów w organizacji imprez i
uroczystości szkolnych,
- udział w realizacji zadań
wyznaczanych przez Samorząd
Uczniowski, organizowanie
uroczystości klasowych (pasowanie
na ucznia, ogniska, zabawa
andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, bal
karnawałowy, powitanie wiosny )

- bierze czynny udział
w przygotowaniu imprez
klasowych i szkolnych aktywnie
w nich uczestnicząc,
- chętnie prezentuje swoje
umiejętności poprzez twórczość
plastyczną, teatralną, muzyczną,

Cały rok

Wychowawcy,
opiekunowie Samorządu
Uczniowskiego
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Wychowanie
społeczne

Zapoznanie z
kryteriami, trybem
i zasadami oceniania
zachowania
uczniów.

Wychowanie
społeczne

Uwrażliwianie
uczniów na potrzeby
innych ludzi,
poszanowanie
drugiego człowieka.
Poznawanie swoich
wad i zalet oraz
praca nad nimi,
doskonalenie
umiejętności
panowania nad
negatywnymi
emocjami.
Odkrywanie własnej
indywidualności,
kształtowanie
prawidłowych
postaw etyczno-

Wychowanie
społeczne

- lekcje wychowawcze,
- udział w zajęciach terapeutycznych
- prowadzenie rozmów związanych
z rozwiązywaniem konfliktów i
spraw spornych w klasie i w szkole,
przeciwdziałanie przejawom
niedostosowania społecznego,
agresji, nałogom poprzez akcje
uświadamiające skutki
niewłaściwego postępowania
(prelekcje, zajęcia tematyczne,
rozmowy indywidualne
z pedagogiem i psychologiem),
- zabawy integrujące zespół klasowy
- pomoc osobom słabszym, chorym,
udział w akcjach charytatywnych

- zna swoje prawa i obowiązki i
stara się ich przestrzegać na co
dzień,
- zna sposoby rozwiązywania
konfliktów,
- wie, do kogo może zwrócić się
o pomoc w razie potrzeby,

Początek roku
szkolnego

- wykazuje się postawą
altruistyczną wobec
potrzebujących pomocy,

Według
Koordynator akcji
harmonogramu
akcji

- scenki sytuacyjne, psychozabawy,
- rozmowy, opowiadania o sobie,
zajęcia socjoterapeutyczne,
- terapia indywidualna z
psychologiem szkolnym
- terapia grupowa z psychologiem
szkolnym
- realizacja innych zajęć z
psychologiem po ustaleniu diagnozy
w tym kierunku

- ma poczucie własnej wartości,
- ma świadomość swoich wad i
zalet,
- próbuje zmienić swój model
zachowania zgodnie ze
wskazówkami psychologa
i umiejętnościami nabytymi
podczas warsztatów
psychoterapeutycznych

Cały rok

Wychowawcy,
pedagodzy, psycholog

Pedagodzy, psycholog

18

moralnych oraz
zachowań uczniów
wobec innych
członków
społeczeństwa
Wychowanie
społeczne

Propagowanie
należytych wzorców
funkcjonowania
w społeczeństwie i
życiu zawodowym

Wychowanie
społeczne

Podniesienie
poziomu
świadomości
w zakresie
niebezpiecznego
korzystania z
Internetu
Rozwijanie
kompetencji
informatycznych
dzieci.
Świadome i
umiejętnie
korzystanie ze
współczesnych
środków
audiowizualnych

- ukazywanie wartości jakie daje
czynne funkcjonowanie na rynku
zawodowym w wyniku zdobycia
wykształcenia i nabycia
umiejętności praktycznych w
zakresie wykonywanego zawodu na
przykładzie losów absolwentów
naszego Ośrodka
- pogadanki, prelekcje i inne zajęcia
ukazujące negatywne konsekwencje
z nierozważnego postępowania
podczas poruszania się w
cyberprzestrzeni
- nauka przez zabawę-udział w
kółkach zainteresowań
(informatyczne), zajęcia
wspomagające, korekcyjnokompensacyjne z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
- kształtowanie umiejętności
oddzielania fikcji od prawdy,
uczenie dystansu do świata reklam,
wskazywanie zagrożeń
wynikających z długotrwałego

- wie, że tylko sumienna praca
nad zdobyciem wykształcenia
daje
w konsekwencji czynną
aktywność zawodową w
dorosłym życiu

Cały rok

Wychowawcy, pedagog

- uczeń wie, jakie zagrożenia
występują w Internecie i jakie są
konsekwencje stosowania
cyberprzemocy
- wykorzystuje dostęp do
nowoczesnych technologii w
celu pogłębiania wiadomości i
umiejętności
- na miarę możliwości
obiektywnie ocenia treści
proponowane w telewizji i
Internecie
- zna zasady grzecznościowe
funkcjonujące w czasie
korzystania z portali
społecznościowych.

Cały rok

Nauczyciel informatyki,
pedagog, psycholog
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oglądania telewizji oraz korzystania
z nowych technologii..
Wychowanie
społeczne

Kształtowanie u
uczniów
prawidłowego
gospodarowania
środkami
finansowymi oraz
sposobach
oszczędzania.

Wychowanie
społeczne

Wychowanie
prozdrowotne

Uczeń ma podstawową wiedzę
nt. obrotu pieniędzmi oraz
sposobów oszczędzania.

w ciągu całego
roku szkolnego

Wychowawcy,
nauczyciele przedmiotu

Znam
Przekazywanie wiadomości dot.
i przestrzegam praw funkcjonowania społeczeństwa,
w życiu społecznym. regulacji prawnych zachowań.

Uczeń wie, że w życiu
społecznym obowiązują zasady
oraz kary za ich łamanie (w
ruchu drogowym, w relacjach
międzyludzkich, w pracy).

Cały rok
szkolny

Wychowawcy,

Poznawanie zasad
bezpiecznego
zachowania się w
szkole i poza nią.
Nabycie
umiejętności
reagowania w
sytuacjach
trudnych.(wypadek,
choroba, zagrożenie
atakiem
terrorystycznym,
kataklizm itp.)

Uczeń:
- zna i przestrzega zasad
bezpieczeństwa w szkole i na
drogach, ulicach,
-podczas próbnej ewakuacji
szkoły wie, jak zachować się na
wypadek niebezpieczeństwa
-zna zagrożenia występujące w
życiu codziennym, o których
dowiedział się podczas
zorganizowanej pogadanki,
- rozpoznaje symptomy
zbliżającego się zagrożenia

lekcje wychowawcze, lekcje historii

- tworzenie wraz z uczniami
systemu znaków ostrzegawczych
przypominającego o bezpiecznym
zachowaniu
-przeprowadzenie próbnej
ewakuacji, zapoznanie uczniów z
planem ewakuacyjnym,
- udział w zajęciach z
przedstawicielami Państwowej
Straży Pożarnej
- realizacja treści z przedmiotu
edukacja dla bezpieczeństwa

Cały rok

Nauczyciele przedmiotu,
specjaliści

Nauczyciele,
wychowawcy

20

Wychowanie
prozdrowotne

Wychowanie
prozdrowotne

Wychowanie
prozdrowotne

Rozwijanie
odpowiedzialnej
postawy dbałości
o bezpieczeństwo
własne i innych.
Kształtowanie
postawy asertywnej
w przypadku
sytuacji kontaktu z
niebezpiecznymi
używkami.
Profilaktyka
uzależnień.

Promowanie
odpowiedniego stylu
życia i aktywnego
wypoczynku jako
gwarancji zdrowia i
długowieczności,
rozwijanie
sprawności

- apele, konkursy szkolne i
pozaszkolne,
- zajęcia wychowawcze, spotkanie z
policjantem na początku roku
szkolnego,
- promowanie w klasach zasady
zdrowego odżywiania się,
właściwego odpoczynku,
poznawanie sposobów unikania
częstych zachorowań i infekcji,
- zajęcia pozalekcyjne i koła
zainteresowań o charakterze
uświadamiająco - profilaktycznym,
- postrzeganie swoich uczuć i
radzenie sobie z trudnymi uczuciami
-zajęcia dotyczące substancji
uzależniających / w tym napoje
energetyzujące/
-zajęcia dotyczące zagrożeń
płynących z nowych mediów
-modelowanie zachowań
związanych z dokonywaniem
wyborów
- zajęcia sportowo – rekreacyjne w
sali gimnastycznej i basenie
- zawody sportowe,
- wycieczki, rajdy, zloty ZHP,
- imprezy klasowe i szkolne,
- pogadanki, prelekcje, pokazy,

- zna podstawowe zasady ruchu
drogowego

Cały rok

Nauczyciele,
wychowawcy, pedagog,
psycholog

- zna konsekwencje stosowania Cały rok
różnorodnych substancji
powodujących uzależnienia,
- rozumie destrukcyjny wpływ
szkodliwych nałogów nie tylko
na zdrowie człowieka, ale także
na funkcjonowanie rodzin osób
uzależnionych,
-zna rodzaje uzależnień nie tylko
od substancji psychoaktywnych

Pedagog, psycholog,
pielęgniarka szkolna,

Uczeń:
Cały rok
- jest aktywny fizycznie na miarę
możliwości, chętnie bierze udział
w wycieczkach, zlotach i
rajdach;
- reprezentuje szkołę podczas
zawodów sportowych

Nauczyciele wychowania
fizycznego, opiekunowie
Drużyn Harcerskich
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Wychowanie
prozdrowotne

Wychowanie
prozdrowotne

ruchowej,
kształtowanie wśród
uczniów
odpowiedniej
postawy względem
roli sportu w życiu
człowieka.
Kształtowanie
nawyków
higienicznych w
odniesieniu do
własnego ciała,
ubioru
i otoczenia.
Realizacja tematyki
związanej z
profilaktyką
zdrowotną poprzez
działania Alertu
Ekologicznego,
Programu „Trzymaj
Formę!” i "Szkoły
promującej zdrowie"
Wspomaganie
rozwoju
psychofizycznego
wychowanków
- kompensowanie i
korygowanie wad
- ruch to gwarancja

- świadomie włącza się w
propagowanie zdrowego stylu
życia na forum szkoły i poza nią
godnie reprezentując placówkę
na zewnątrz.

- kontrole czystości,
- spotkanie z pielęgniarką,
- konkursy, gazetki,
- programy profilaktyczne

-akcje związane z kolejnymi
etapami programów
prozdrowotnych realizowanych w
szkole

- przerwy śródlekcyjne z
elementami ruchu, zajęcia
gimnastyki korekcyjnej i inne o
charakterze usprawniającym
funkcjonowanie fizyczne i
psychiczne,

Uczeń:
- umie dbać o czystość
garderoby
i higienę własnego ciała,
- dba o czystość najbliższego
otoczenia-umie uporządkować
swoje rzeczy osobiste, troszczy
się o porządek w klasie i szkole,
- zna zasady prawidłowego
korzystania z łazienek i toalet,

Cały rok

Pielęgniarka szkolna,
wychowawcy i
wychowawcy internatu

Uczeń:
- zna wpływ higienicznych
warunków życia na zdrowie i
funkcjonowanie człowieka, wie,
że zabawy ruchowe, spacery
i ćwiczenia są źródłem zdrowia

Cały rok

Nauczyciele wychowania
fizycznego, pielęgniarka
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zdrowia fizycznego i
psychicznego

Wychowanie
prozdrowotne

Wychowanie
prozdrowotne

Wychowanie
ekologiczne

Promowanie,
zapobieganie
i kształtowanie
umiejętności
przestrzegania
procedur związanych
z bezpieczeństwem
w szkole w czasie
epidemii w związku
z COVID-19
Profilaktyka w
zakresie
zapobiegania
nałogom i chorobom
społecznym.

Poznawanie
najbliższego
środowiska
przyrodniczego,
rozwijanie poczucia
odpowiedzialności i

- gry i zabawy ruchowe podczas
zajęć wychowania fizycznego, zajęć
świetlicowych i zajęć
wychowawczych w internacie,
turnusy rehabilitacyjne
- pozalekcyjne zajęcia sportowe i
ruchowe, propagowanie turystyki
pieszej.
Zapoznanie z procedurami, tablice
edukacyjno-informacyjne, lekcje
wychowawcze, pogadanki z
pielęgniarką.

- wierzy we własne możliwości
osiągnięcia sukcesu,
-wie, jak dbać o formę fizyczną
z wykorzystaniem wskazówek
nauczycieli i wychowawców.

Uczniowie mają wiedzę nt.
Covid-19: wiedzą, jak można się
zarazić, znają środki
zapobiegawcze, przestrzegają
zasad higieny i reżimu
sanitarnego.

w ciągu całego
roku szkolnego

- wywiady środowiskowe w
uzasadnionych przypadkach,
- pogadanki na temat uzależnień
lekami, nikotyną, narkotykami,
dopalaczami, alkoholem itp.,
-tydzień zdrowia

Uczeń:
- wie, do kogo może udać się po
pomoc,
- zna nazwy instytucji
zajmujących się pomocą osobom
uzależnionym
i ich rodzinom

Cały rok

Pedagog, psycholog

- zajęcia edukacyjne i
wychowawcze w internacie,
- wycieczki przyrodnicze,
- udział w konkursach według
pomysłów nauczycieli,

Uczeń:
- aktywnie uczestniczy w
akcjach ekologicznych,

Cały rok

Nauczyciele przyrody i
biologii, wychowawcy,
opiekun koła
przyrodniczego, zespół
.ds. Alertu ekologicznego

- zna pojęcia związane z
ekologią, bierze aktywny udział
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Wychowanie
ekologiczne

troski za najbliższe
otoczenie.

- założenie parapetowych ogródków
w klasie

w konkursach o tematyce
ekologicznej

Ochrona środowiska
naturalnego jako
czynnika
niezbędnego dla
życia i
funkcjonowania
człowieka.

- udział w akcjach ekologicznych,
np. „Sprzątanie świata”,
- udział w akcjach organizowanych
przez SU, Koło Przyrodnicze,
- realizacja zadań wynikających z
uczestnictwa szkoły w „ALERCIE
EKOLOGICZNYM”
- obchody „Dnia Ziemi”

- bierze czynny udział w
Cały rok
akcjach: „Sprzątanie Świata”
oraz organizowanych obchodach
„Dnia Ziemi”
- aktywnie uczestniczy w
akcjach ekologicznych, dba o
środowisko naturalne, ma
właściwy stosunek do przyrody,
sortuje śmieci, utrzymuje w
czystości najbliższe otoczenie,
oszczędza wodę, papier, energię
elektryczną w domu i w szkole,

Uwrażliwienie
uczniów na tematy
dotyczące
problemów
klimatycznych
i ochrony środowiska
Wychowanie
ekologiczne

Nauka właściwego
stosunku do
zwierząt,
kształtowanie
prawidłowych
zachowań wobec
zwierząt i przyrody.

lekcje wychowawcze, lekcje
geografii, biologii,

- dbałość o zieleń w klasie i wokół
szkoły,
- dokarmianie ptaków zimą,
spotkanie z leśniczym,
- propagowanie prawidłowego
stosunku ludzi do świata
organicznego- zwierząt i roślin
- wizyta w schronisku dla zwierząt
- zbiórka środków na rzecz
schroniska.

- dba o zieleń w klasie i wokół
szkoły, systematycznie
dokarmia ptaki zimą,
- prawidłowo troszczy się
o zwierzęta domowe,
- ma świadomość
podmiotowego charakteru
zwierząt i wie, że
nieodpowiednie ich traktowanie
skutkuje nałożeniem kary.

Cały rok

Opiekunowie koła
przyrodniczego,
nauczyciele przedmiotu

Nauczyciele,
wychowawcy, opiekun
koła przyrodniczego,
pedagog, psycholog
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Wychowanie
kulturalne

Wychowanie
kulturalne

Poznawanie i
przestrzeganie norm
odpowiedniego
zachowania się
w środowisku
szkolnym i
rodzinnym.

Aktywne i umiejętne
reagowanie na
przejawy braku
kultury osobistej
wśród uczniów.
Troska o kulturę
języka uczniów ze
szczególnym
zwróceniem uwagi
na wulgaryzmy
językowe.
Reagowanie na
niewłaściwe
zachowanie
wychowanków/
uczniów w czasie
pobytu w szkole i
poza nią.
Informowanie
rodziców o

- udział w imprezach i
uroczystościach kulturalnychrespektowanie właściwego
zachowania się w konkretnych
sytuacjach,
- pogadanki na temat zachowania w
miejscach publicznych np.w
punktach usługowych, w sklepie, w
autobusie, na przystanku, w
bibliotece ,na dworcu PKP, na
wycieczkach, spacerach itp.,
- przestrzeganie stosowania przez
uczniów odpowiednich zwrotów
grzecznościowych wobec siebie,
pracowników szkoły i innych ludzi,
- zabawy tematyczne w szkole i
internacie,

Uczeń:
- zna normy odpowiedniego
zachowania i według nich
postępuje,
- potrafi przez przykład
własnego dobrego zachowania
być wzorem dla innych

Cały rok

Pedagog, psycholog,
wychowawcy

Uczeń:
- stosuje zwroty grzecznościowe
w różnych sytuacjach, szanuje
dorosłych i rówieśników, nie
używa zwrotów wulgarnych
w kontaktach z innymi,

Cały rok

Wszyscy pracownicy
szkoły

-filmy edukacyjne z wykorzystaniem
Internetu i zasobów biblioteki
szkolnej
- pogadanka, zajęcia wychowawcze
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Wychowanie
kulturalne

Wychowanie
kulturalne

Wychowanie
kulturalne

zachowaniach
uczniów na
podstawie uwag i
wpisów do
dzienników oraz
obserwacji.
Kształtowanie
umiejętności
nawiązywania
nowych kontaktów i
podejmowania gości.
Korzystanie z
oferowanych przez
środowisko lokalne
propozycji różnych
imprez kulturalnych.
Rozwój
zainteresowań i
uzdolnień oraz
wykorzystanie
swoich
predyspozycji i
talentów,
reprezentowanie
klasy i szkoły na
zewnątrz.

- spotkania klasowe i szkolne z
udziałem zaproszonych gości,

- udział w imprezach kulturalnychwystawy, widowiska, uroczystości
organizowane przez MDK w
Dęblinie,

- zajęcia pozalekcyjne np. koła
zainteresowań, zajęcia muzycznorytmiczne, rękodzielnicze
- udział w konkursach i występach,
udział w zawodach sportowych,
- wycieczki w ramach preorientacji
zawodowej do zaprzyjaźnionych
szkół średnich

- potrafi współpracować w
grupie, w pracy i w zabawie
stosuje się do próśb i poleceń
nauczyciela
i opiekuna,
- potrafi należycie zachować się
podczas imprez i uroczystości
w szkole i poza nią,

Cały rok

Wychowawcy

Cały rok

Wychowawcy internatu

- bierze udział w zawodach
Cały rok
sportowych, konkursach,
występach i godnie reprezentuje
swoją klasę, szkołę,
- umie zachować się w miejscach
publicznych,

Nauczyciele, pedagog
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Wychowanie
kulturalne

Rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych.
Biblioterapia jako
forma wsparcia
indywidualnego
ucznia.

- lekcje biblioteczne,
- konkursy recytatorskie, plastyczne
i śpiewu
- pozyskiwanie nowych informacji
poprzez korzystanie z biblioteki
szkolnej
- zajęcia warsztatowe, indywidualna
biblioterapia uczniów
-wizyty w Miejskiej Bibliotece np.
udział w Narodowym Czytaniu.

Wychowanie
prorodzinne

Ukazywanie powagi
roli domu
rodzinnego i
odpowiedniej
pozycji dziecka w
rodzinie- jego praw i
obowiązków- dla
prawidłowego
funkcjonowania
podstawowej
komórki społecznej.
Znaczenie rodziny
w życiu dziecka i
dorosłego człowieka
jako niezbędnego
czynnika
gwarantującego
prawidłowy rozwój
jednostki
i funkcjonowanie

- zajęcia edukacyjne w ramach
przedmiotu wychowanie do życia w
rodzinie
- pogadanki, zajęcia wychowawcze,
- konkursy plastyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- lekcje religii jako sposób
spojrzenia na rodzinę
w kontekście wiary,

Wychowanie
prorodzinne

- uwzględnianie tematyki
prawidłowego funkcjonowania
rodzin w kontekście rozwoju dzieci
podczas różnorodnych zajęć jako
forma przygotowania młodzieży do
pełnienia w przyszłości roli
rodziców i dziadków

- interesuje się życiem
kulturalnym miasta,
miejscowości, regionu aktywnie
uczestnicząc
w wydarzeniach,
- chętnie włącza się w akcje
promujące swoją szkołę
w środowisku lokalnym,
- zdobywa nowe wiadomości i
umiejętności podczas zajęć w
bibliotece szkolnej i miejskiej
Uczeń:
- wie, jaką rolę pełni rodzina w
życiu człowieka, szanuje swoją
rodzinę, zna tradycje rodzinne
i kultywuje je,

Cały rok

Nauczyciele języka
polskiego, nauczyciel
bibliotekarz, logopeda

Cały rok

Psycholog

Uczeń:
- ma ukształtowany prawidłowy
model rodziny, jaką chce
stworzyć
w dorosłym życiu, zna wartości,
które kreują prawidłową
egzystencję rodzin w wymiarze
zaspokajania potrzeb wszystkich
jej członków,

Cały rok

Psycholog, pedagog
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całego
społeczeństwa.
Wychowanie
prorodzinne

Współdziałanie
szkoły z domem
rodzinnym,
realizowanie
wspierającej funkcji
szkoły względem
rodziców w zakresie
opieki i
wychowania.
Poznanie warunków
domowych ucznia na
podstawie rozmów,
ankiet, wizyt
domowych.
Informowanie
rodziców i uczniów
o możliwościach
uzyskiwania pomocy
finansowej z
instytucji
społecznych i
instytucji
wspierających
szkoły. Pomoc
uczniom i ich
rodzicom w
wypełnianiu
wniosków i ich

- współudział rodziców w
organizacji uroczystości klasowych i
szkolnych i ich zaangażowanie w
prace na rzecz szkoły,
- spotkania z rodzicami,
pedagogizacja z zakresu zagadnień
związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem rodziny jako
środowiska wychowawczego,
- ustawiczny kontakt pedagoga
szkolnego z kuratorami rodzinnymi i
terenowymi oddziałami OPS jako
działania profilaktyczne
kontrolujące funkcjonowanie rodzin
uczniów,
- działalność Rady Rodziców,
- udział rodziców w
przedstawieniach i uroczystościach
szkolnych
- dostarczanie rodzicom gotowych
materiałów edukacyjnych celem
zwiększenia świadomości w
zakresie pełnienia funkcji
opiekuńczej
i stymulującej rozwój dziecka

Rodzice:
- uczestniczą w spotkaniach
klasowych i szkolnych,
- współpracują z zespołem
wychowawczym
funkcjonującym w szkole w
przypadku wystąpienia
problemów wynikających
pośrednio z problemów
rodzinnych,
- biorą udział w zebraniach
i prelekcjach,
- angażują się w pracę na rzecz
szkoły
- biorą czynny udział w
organizacji wycieczek, imprez
klasowych, szkolnych i
przedstawieniach.
- otrzymują pomoc w
rozwiązywaniu trudnych
sytuacji życiowych w postaci
materiałów edukacyjnych
i indywidualnych konsultacji z
dyrektorem , pedagogiem,
psychologiem lub wychowawcą

Cały rok

Pedagog, psycholog,
wychowawcy
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opiniowanie celem
uzyskiwania pomocy
finansowej.
Profilaktyka
ryzykownych
zachowań.

Kształtowanie umiejętności
rozwiązywania konfliktów z
wykorzystaniem technik
mediacyjnych i negocjacyjnych
(przeciwdziałanie przemocy);
- Kształtowanie umiejętności
radzenia sobie z trudnościami
i problemami w życiu;
- Budowanie atmosfery otwartości
na poglądy innych;
- Uświadamianie zagrożeń
wynikających z korzystania z
nowoczesnych technologii
informacyjnych;
- Zwiększenie wiedzy na temat
środków uzależniających i
zagrożeń z nimi związanych;
-Rozwijanie umiejętności troski o
własne bezpieczeństwo
w relacjach z innymi.

Uczeń zna i przestrzega zasad
obowiązujących w szkole.
Potrafi we właściwy, społecznie
akceptowany sposób
rozwiązywać konflikty
z innymi za pomocą mediacji.

Cały rok

Nauczyciele,
wychowawcy, specjaliści

Zna i rozumie zagrożenia
wynikajże ze stosowania używek
i środków psychoaktywnych.
Troszczy się o dobro innych
osób, rozumie odmienność
poglądów innych, jest
empatyczny.

14.Ceremoniał i tradycje szkolne
Placówka ma swojego patrona, logo i sztandar. Przyjęła za cel wszechstronny rozwój ucznia ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności
poznawczych, kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycznych i społecznych ucznia. Placówka kładzie nacisk na nauczanie szacunku do symboli i barw
narodowych, historii, tradycji narodowych i lokalnych. Ważną rolę odgrywa także kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy w praktyce,
a także umiejętności współdziałania na rzecz środowiska lokalnego.
Kalendarz uroczystości szkolnych jest zawarty w Planie Pracy SOSW i wskazuje konkretne terminy poszczególnych działań i przedsięwzięć
z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz potrzeb wychowanków.
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15.Procedury postępowania w sytuacjach trudnych.
Placówka posiada opracowane Procedury postępowania w SOSW w Dęblinie zamieszczone na stronie Internetowej.
➢ Specyficzne działania przewidziane na czas trwania pandemii, w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego.
W przypadku wystąpienia izolacji, kwarantanny:
➢ Dbałość o zdrowie psychiczne w okresie izolacji rówieśniczej (łączenie się z uczniami wymagającymi takiego wsparcia on-line, przesyłanie
materiałów, prośba o wsparcie rówieśnicze).
➢ Zwracanie szczególnej uwagi na higienę pracy podczas korzystania z komputera i urządzeń elektronicznych.
➢ Stałe podkreślanie korzyści z przebywania na świeżym powietrzu, higieny pracy i odpoczynku.
➢ Organizacja czasu i miejsca pracy w przypadku nauczania zdalnego.
16.Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie podlegał ewaluacji po roku realizacji, w celu sprawdzenia, czy spełnia swoje zadania, czy cele w nim
zawarte zostały zrealizowane. Ewaluacja ma na celu wypracowanie wniosków do dalszej pracy wychowawczej i ewentualnej modyfikacji programu, tak by
spełniał on jak najlepiej potrzeby uczniów i ich rodziców, oraz pozwalał na realizację zadań szkoły.
Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego może być dokonana m.in. poprzez:
➢ Analizę wyników ankiet;
➢ Rozmowy i wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami;
➢ Obserwację zachowań uczniów;
➢ Udział uczniów w różnych uroczystościach i imprezach;
➢ Analizę trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań i ich rezultatów;
➢ Analizę dokumentacji szkolnej;
➢ Analizę wytworów pracy uczniów;
➢ Podsumowanie udziału uczniów w konkursach, zawodach.

Dęblin, dn.............................................................
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