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Rok szkolny 2021/2022

PODSTAWY PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2016r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  oświatowe

(Dz. U. 2017r. poz. 60).

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59).

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

szkół (Dz. U. 2012r. poz. 977)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017r. poz.356)

6. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  sierpnia  2015r  w  sprawie  zakresu

i  form prowadzenia  w  szkołach  i  placówkach  systemu  oświaty  działalności  wychowawczej,

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015r.

poz. 1249).

7. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  09  sierpnia  2017r.  w  sprawie  zasad

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach  ( Dz.U. 2017r. poz. 1591)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa

zawodowego.

II. PODSTAWY MERYTORYCZNE TWORZENIA PROGRAMU

Diagnoza  czynników  ryzyka  oraz  czynników  chroniących  jest  podstawą  pracy  nad

Programem Wychowawczo-Profilaktycznym. Właściwe rozpoznanie stanowi najistotniejszy element

budowania  strategii  profilaktyki  w  szkołach.  Wdrażanie  działań  wspierających  i  wzmacnianie

czynników chroniących wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.  Eliminowanie czynników

ryzyka zapobiega podejmowaniu działań niebezpiecznych dla uczniów, oddala eksperymentowanie

z używkami, wspiera prawidłowy rozwój emocjonalny i   społeczny. 
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Z  ewaluacji  programu  wychowawczo-profilaktycznego  realizowanego  w  roku  szkolnym

2020/2021  wynika,  że  w  dalszym  ciągu  czynnikiem  chroniącym  i  wzmacniającym  prawidłowy

rozwój uczniów w naszej szkole jest przede wszystkim rodzina. Wspólne spędzanie czasu, rozmowa

i  przyjazna  atmosfera  korzystnie  wpływają  na  dzieci.  Kolejny  czynnik  to  pozytywne  relacje

z rówieśnikami, nawiązywanie przyjaźni, wspólne pasje i marzenia. Następny czynnik to życzliwość

i chęć wsparcia uczniów ze strony nauczycieli w różnych sytuacjach życiowych.

Z  przeprowadzonego  badania  ankietowego,  oraz  obserwacji  wśród  uczniów  klas  I-VIII,

których celem było  otrzymanie informacji na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, relacji

rówieśniczych oraz problemów związanych ze światem cyfrowym wynika,  że uczniowie  wiedzą

jakie sytuacje zagrażają zdrowemu i bezpiecznemu życiu.  Duża liczba badanych osób uważa,  że

największe  niebezpieczeństwo  wynika  z  nadużywania  środków  energetycznych  oraz

psychoaktywnych,  niezdrowego  jedzenia  braku  aktywności  ruchowej  oraz  palenia  papierosów.

Większość respondentów zna skutki wynikające z nadmiernego używania środków energetycznych,

psychoaktywnych oraz palenia papierosów. Wśród badanych uczniów jest grupa osób, które próbują

palić papierosy z ciekawości lub chęci zaistnienia w grupie rówieśniczej. 

Mimo  trudnej  sytuacji  spowodowanej  pandemią,   nauczaniem  zdalnym  oraz  izolacją

społeczną,  uczniowie  podejmowali  działania  w  kierunku  nawiązania  kontaktu  z  koleżankami

i kolegami. Zarówno młodsi  jak i starsi uczniowie chętnie wchodzili w interakcję społeczne. Tylko

niewielka ilość badanych odpowiedziała, że unika kontaktów z rówieśnikami, a bardziej wrażliwi

uczniowie mieli trudność  z nawiązaniem relacji. W momencie kiedy pojawiają się trudne chwile

w  życiu  dzieci,  grupa  ankietowanych  uczniów  odpowiedziała,  że  szuka  samotności,  korzysta

z komputera,  rozmawia z rodzicami i  przyjaciółmi,  słucha muzyki,  uprawia sport,  czyta  książki

czasem płacze. 

W porównaniu do ubiegłych lat,  na podstawie badania i obserwacji, można stwierdzić, że

uczniowie  coraz  chętniej  wchodzą  w  interakcje  z  dorosłymi  i  uważają,  że  mogą  liczyć  na

wychowawców i nauczycieli pracujących w szkole, którzy wspierają ich i pomagają rozwiązywać

problemy.

Internet  jest  źródłem  rozrywki  i  zabawy.  Dzieci  i  młodzież  spędzają  wiele  godzin

przeglądając  strony  internetowe,  portale  społecznościowe,  grając  w  różne  gry  itp.  Ten  środek

masowego  przekazu  z  jednej  strony  dostarcza  nam  wiele  możliwości  rozwoju  intelektualnego

i  kulturowego,  ale  wpływa  również  negatywnie  na  nasz  rozwój  emocjonalny  i  interpersonalny.

Coraz częściej uczniowie za pomocą Internetu stosują tzw. cyberprzemoc  na swoich rówieśnikach

przez  zastraszanie,  nękanie,  wyśmiewanie  na  forach  internetowych,  pisanie  obraźliwych

komentarzy, smsów, zamieszczanie bez zgody osoby zainteresowanej filmików i zdjęć w Internecie.
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Ankietowani  uczniowie  odpowiadali,  że  otrzymywali  od kolegów i  koleżanek przykre  i  niemiłe

smsy oraz byli ośmieszani i wyzywani na portalach społecznościowych.

Izolacja społeczna w okresie pandemii koronawirusa wpłynęła również na zwiększenie się

zjawiska  różnego  rodzaju  przemocy:  słownej,  psychicznej,  fizycznej,  zaniedbania  itp.  Ludzie

doświadczali  frustracji  w  związku  z  utratą  pracy,  brakiem  możliwości  przemieszczania  się

i wychodzenia z domu. Często ofiarami trudnych sytuacji dorosłych były dzieci i młodzież. Badani

respondenci  odpowiadali,  że  u  nich  także  zdarzały  się  pojedyncze  sytuacje,  w  których  byli

zastraszani przez dorosłych, ale również wyzywani i zastraszani przez swoich rówieśników 

Przemoc, uzależnienia, problemy w relacjach interpersonalnych niekorzystnie wpływają na

nasze życie. Aby propagować zdrowy styl życia dorośli, jak również dzieci i młodzież starają się

regularnie i zdrowo odżywiać, uprawiać sport, relaksować się, dbać o higienę osobistą, pozytywnie

myśleć, unikać sytuacji stresowych, radzić sobie z emocjami, spotykać się z rodziną i przyjaciółmi.

Dodatkowo  wszystkie  powyższe  czynniki  wpływają  korzystnie  na  wzmocnienie  odporności

człowieka na różnego rodzaju choroby. Ankietowani uczniowie znają sposoby na zdrowy styl życia

i na wzmocnienie odporności.

Wszystkie  przedstawione  wyniki  diagnozy wskazują,  że  uczniowie  naszej  szkoły  wiedzą

w jaki sposób należy funkcjonować aby żyć zdrowo i bezpiecznie, znają sposoby na zdrowy styl

życia i wzmacnianie odporności oraz ważne są dla nich pozytywne relacje społeczne zarówno wśród

rówieśników jak i dorosłych. Zdarzają się jednak sytuacje, że uczniowie sięgają po różnego rodzaju

używki,  zbyt  wiele  czasu  spędzają  w  inernecie,  stosują  elementy  cyberprzemocy  i  są  wulgarni

wobec  siebie.  Należy  więc  zastosować  takie  działania,  które  będą  eliminowały  niepożądane

zachowania oraz utrwalały postawę szacunku i empatii w relacjach rówieśniczych. 

Z przeprowadzonej diagnozy wśród rodziców i nauczycieli wynika, że największy problem

w obszarze zdrowego i bezpiecznego życia  to zażywanie środków psychoaktywnych (dopalaczy)

oraz palenie papierosów. Niepokojącym również zjawiskiem jest wagarowanie uczniów. Zarówno

rodziców jak i nauczycieli  martwią częste kłótnie,  złość i agresja słowna wśród dzieci.  Ponadto,

zdalne  nauczanie  i  konieczność  korzystania  z  komputera  i  internetu  doprowadziła  do  tego,  że

uczniowie  zbyt  wiele  czasu  spędzają  w  świecie  wirtualnym,  nieumiejętnie  korzystają  z  portali

społecznościowych,  grają  w  gry,  a  czasem anonimowo  wulgarnie  komentują  i  oceniają  swoich

kolegów i koleżanki  online.  Zdaniem rodziców i  nauczycieli  w kolejnym roku szkolnym należy

zwrócić szczególną uwagę na treści związane z:

- uzależnieniem od środków psychoaktywnych, energetycznych oraz palenia papierosów,

-  z cyberprzemocą oraz umiejętnym korzystaniem z internetu,
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- relacjami rówieśniczymi,

- kulturą osobistą i prawidłowym zachowaniem,

- umiejętnym radzeniem sobie w sytuacjach stresowych

- odbudowaniem i wzmocnieniem pozytywnego klimatu szkoły.

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY

Ważnym  elementem  prac  nad  programem  było  też  odniesienie  się  do  dotychczasowych

działań wychowawczych i profilaktycznych. Przeprowadzono ich analizę. Na jej podstawie można

stwierdzić,  że  w zależności  od  realizowanego  zadania  wychowawcy,  nauczyciele  przedmiotowi,

dyrektor,  pedagog,  pielęgniarka  szkolna  wiele  czasu  poświęcają  odpowiednio  tematyce

bezpieczeństwa,  zdrowia,  poprawnego  współżycia  w  zespole  klasowym,  kształtowaniu  postaw

patriotyzmu,  dbaniu o rozwój moralny oraz ukazywaniu roli wartości w życiu człowieka.  

Działania te realizowane są na edukacji wczesnoszkolnej na I etapie kształcenia w sposób

ciągły,  podczas  godzin  wychowawczych  oraz  innych  zajęciach  edukacyjnych   na  II  etapie

kształcenia,  w  świetlicy  szkolnej,  na  wycieczkach  szkolnych,   zielonych  szkołach,  podczas

uroczystości klasowych, szkolnych i państwowych. 

Mają  one  formę  pogadanek z  uczniami,  dyskusji  dydaktycznych,  burzy mózgów,  scenek

dramowych.   Ponadto uczniowie przygotowują  gazetki  ścienne,  plakaty,  przygotowują  spektakle

profilaktyczne  oraz  oglądają  spektakle  przygotowane  przez  specjalistów.  Biorą  udział

w konkursach szkolnych oraz zewnętrznych, przygotowują apele z okazji świąt narodowych, biorą

udział  w uroczystościach patriotycznych  organizowanych przez Urząd Miejski w Krzeszowicach

oraz inne podmioty.  Uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych, uwrażliwiając się na potrzeby

innych. 

Poprzez  te  działania  u  uczniów  kształtowana  jest  postawa  odpowiedzialnego  człowieka

umiejącego nawiązywać i utrzymywać poprawne  relacje interpersonalne, znającego swoje prawa

i obowiązki, dbającego o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, z empatią odnoszącego się do innych.

Nauczyciele zaszczepiają u uczniów postawy patriotyczne i miłość do Ojczyzny, ze szczególnym

uwzględnieniem swojego najbliższego regionu. 
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III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – 
PROFILAKTYCZNEGO

1. Wychowanie  i  profilaktyka  w  naszej  szkole  ma  charakter  integralny,  personalistyczny

i indywidualny. 

 Integralny,  bo  obejmuje  wszystkie  sfery  rozwoju  ucznia:  fizyczną,  emocjonalną,

intelektualną, duchową i społeczną.  

 Personalistyczny, bo stawia w centrum osobę ucznia. 

 Indywidualny, bo uwzględnia indywidualne potrzeby oraz  możliwości psychofizyczne 

ucznia.

2. W procesie uczestniczą nauczyciele,  dyrektor,  pedagog, pielęgniarka szkolna,  uczniowie oraz

rodzice. 

3. Wszyscy  uczestnicy  ponoszą  odpowiedzialność  za  systematyczną  i  zgodną  z  założeniami

realizację programu. 

4. Społeczność szkolna organizuje obchody ważnych wydarzeń z historii  narodu i regionu oraz

uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez władze miasta i gminy.

5. Wszyscy dbamy o przyjazną atmosferę w szkole i klasie poprzez:

  kultywowanie tradycji, zwyczajów i świąt szkolnych,

  organizowanie uroczystości okolicznościowych integrujących dzieci i rodziców 

6.  W codziennym życiu w szkole, a także poza nią czcimy i szanujemy symbole narodowe. 

7. Rozwijamy postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

8.  Szkoła poprzez działalność wychowawczo – profilaktyczną  i dobrą współpracę z rodzicami

oraz środowiskiem lokalnym wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez: 

 ukazywanie roli rodziny w przygotowaniu do podjęcia przyszłych ról życiowych,

 rozbudzanie  jego  ciekawości  poznawczej,  wyposażanie  w  narzędzia  niezbędne

do umiejętnego zdobywania wiedzy, analizowania i wyrażania myśli,

 kształtowanie wrażliwości na prawdę, dobro i potrzeby drugiego człowieka,

 budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
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 zapoznawanie z osiągnięciami duchowymi i materialnymi Polski i Europy,

 kształtowanie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z narzędzi i zasobów

cyfrowych,

 promowanie zachowań proekologicznych,

 uczenie budowania i utrzymywania prawidłowych relacji społecznych,

 inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

 motywowanie do ciągłego uczenia się i samorozwoju, 

 uczenie samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów, 

 kształtowanie indywidualnych możliwości twórczych,

 wzmacnianie pewności siebie,

 uczenie  asertywności  oraz  umiejętności  wyrażania  i  bronienia  własnego  zdania

w sytuacjach presji rówieśniczej związanej ze stosowaniem środków psychoaktywnych

i uzależniających.
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IV. SYLWETKA  ABSOLWENTA SZKOŁY

 Posiada wiedzę i umiejętności, które potrafi wykorzystać w praktyce.

 Jest otwarty i ciekawy otaczającego świata.

 Ma  zdolność  kreatywnego  myślenia  i  działania,  rozwija  swoje  uzdolnienia

 i  zainteresowania. 

 Potrafi się uczyć, dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.

 Potrafi świadomie i samodzielnie dokonać wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu

uwzględniając  swoje  zainteresowania,  uzdolnienia  i  predyspozycje  oraz  informacje

na temat systemu edukacji i rynku pracy.

 Jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innego człowieka.

 Rozumie i szanuje innych, potrafi współpracować, zna zasady współżycia  społecznego.

 Dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy styl życia.

 Podejmuje świadome i przemyślane decyzję związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem

swoim i innych.  

 Zna i szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur.

 Jest przygotowany do nauki na kolejnym etapie kształcenia.

 Dba o środowisko naturalne.

 Świadomie i bezpiecznie korzysta z narzędzi i zasobów cyfrowych.
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V. CELE  ZGODNE Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA

1. Wyposażenie  uczniów  w wiedzę  oraz  umiejętności,  które  umożliwią  im dalszy,  harmonijny
rozwój.

2. Rozwijanie  umiejętności  krytycznego  i  logicznego  myślenia,  rozumowania,  argumentowania
i wnioskowania oraz kreatywności, uzdolnień i zainteresowań.

3. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
oraz odpowiedzialności za zbiorowość. Promowanie wolontariatu. 

4. Kształtowanie u uczniów wzorców postępowania, umiejętności budowania relacji społecznych
sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi, alternatywnych wobec agresji i przemocy.

5. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób –
wspieranie uczniów w rozwoju emocjonalnym.

6. Kształtowanie trwałych postaw związanych z przestrzeganiem zasad kultury osobistej. 

7. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw moralnych.

8. Promowanie  zdrowia  i  zdrowego  stylu  życia,  kształtowanie  umiejętności  rozpoznawania
zagrożeń oraz przeciwdziałania uzależnieniom oraz chorobom zakaźnym.

9. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową i regionalną.

10. Kształtowanie  pozytywnych  postaw  wobec  edukacji  i  pracy  oraz  pobudzanie  i  rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień.

11. Wspieranie  rodziny  w  wychowaniu  przez  promowanie  zajęć  z  wychowania  do  życia
w rodzinie. 

12.  Promowanie zasad bezpiecznego i właściwego korzystania z cyberprzestrzeni.

13. Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.
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VI. ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE

1. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych,
przygotowanie  i  zachęcanie  do  podejmowania  działań  na  rzecz  środowiska  szkolnego  
i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. 

2. Upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na
rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowania ekologią oraz poszanowania przyrody. 

3. Zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  nauki,  wychowania  i  opieki,
w szczególności opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

4. Kształtowanie właściwych postaw, które ograniczą ryzyko zarażenia się koronawirusem.

5. Wzmacnianie uczniów w radzeniu sobie ze stresem w sytuacji  zagrożenia  związanej  między
innymi z pandemią wirusa covid-19.

6. Przygotowanie  uczniów  do   życia  i  współdziałania  w  społeczeństwie,  w  tym  kształtowanie
umiejętności budowania i utrzymywania poprawnych relacji społecznych alternatywnych wobec
agresji i przemocy. 

7. Przygotowywanie  uczniów  do  dokonywania  świadomych  i  odpowiedzialnych  wyborów  
w  trakcie  korzystania  z  zasobów  dostępnych  w  Internecie,  krytycznej  analizy  informacji,
bezpiecznego  poruszania  się  w  przestrzeni  cyfrowej,  w  tym  nawiązywania
i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

8. Rozwój  kompetencji  cyfrowych  w  tym  umiejętności  korzystania  z  dostępnych  platform
edukacyjnych oraz komunikatorów.

9. Kształtowanie  postaw  prozdrowotnych  uczniów,  w  tym  wdrożenie  ich  do  zachowań
higienicznych,  bezpiecznych  dla  zdrowia  własnego  i  innych  osób,  ugruntowanie  wiedzy  
z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, stosowania
profilaktyki.

10. Wspieranie  uczniów  w  procesie  podejmowania  świadomych  decyzji  edukacyjnych
i zawodowych.

11. Zindywidualizowane  wspomaganie  rozwoju  każdego  ucznia,  stosownie  do  jego  potrzeb
i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami.

12. Wspieranie  rodziny w wychowaniu poprzez oferowanie zainteresowanym uczniom klas IV-VIII
zajęć z wychowania do życia w rodzinie.

13.  Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości.
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VII. METODY REALIZACJI PROGRAMU

1. Działania wychowawców w ramach godzin wychowawczych. 

2. Wprowadzanie  przez  wszystkich  nauczycieli  do  tematyki  swoich  przedmiotów  elementów

programu  wychowawczo – profilaktycznego,  uwzględnianie założeń programu wychowawczo

– profilaktycznego we wszystkich zajęciach szkolnych. 

3. Dostosowanie  przez  wszystkich  nauczycieli  w  ramach  prowadzenia  zajęć  szkolnych  metod

i form  przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do odpowiedniej

w  tym  wieku  aktywności  dzieci,  umożliwienie  poznawania  świata  w  jego  jedności

i  złożoności,  wspomaganie  samodzielności  uczenia  się,  inspirowanie  do wyrażania  własnych

myśli i przeżyć, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do dalszej edukacji. 

4. Współpraca  z  pedagogiem  oraz  innymi  specjalistami  pracującymi  na  rzecz  dziecka

i rodziny przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

5. Stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

6. Zapewnienie  uczniom bezpieczeństwa  na  terenie  szkoły  poprzez  sprawnie  działający  system

dyżurów i interwencji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

7. Udział w imprezach, konkursach pozaszkolnych. 

8. Udział w akcjach społecznych i programach prozdrowotnych. 

9. Organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym. 

10. Praca z rodziną ucznia, konsultacje, porady, warsztaty dla rodziców. 

11. Motywowanie uczniów  do aktywnego uczestniczenia w życiu klasy i szkoły. 

12. Wspieranie i aktywizowanie samorządu uczniowskiego i całego środowiska uczniowskiego do

działania na rzecz innych, promowanie wolontariatu. 

13. Budowanie  prawidłowych,  opartych  na  wzajemnym  poszanowaniu  i  zaufaniu  relacji

z rodzicami. 

14. Wskazywanie na dbałość i znaczenie właściwej formy spędzania czasu wolnego przez dzieci. 

15. Dbałość o stałe i konsekwentne współdziałanie nauczycieli i rodziców w sprawach wychowania

i kształcenia dzieci. 

16. Stałe  i  systematyczne  dokształcanie  nauczycieli  w  ramach  zespołu  samokształceniowego

w klasach I-III oraz zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale,  szkoleniowych radach

pedagogicznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego. 

17. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII.
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18. Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII.

19. Udział  w  programach  prozdrowotnych:  „Bieg  po  zdrowie”,  „Trzymaj  formę”,  „Trzeci

Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”.

20. Realizacja  rekomendowanego  programu  profilaktycznego  „Program Domowych  Detektywów

Jaś i Małgosia na tropie” oraz „Debata”. 

21. Udział w kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

22. Udział  w akcjach:  „Odblaskowa Szkoła”,  „Dzień  Bezpiecznego  Internetu”,  „Wspólne  drugie

śniadanie”.
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VIII.  FORMY REALIZACJI PROGRAMU

 zajęcia edukacyjne i opiekuńcze,

 uroczystości państwowe, szkolne oraz klasowe,

 spotkania wychowawcze,

 wycieczki,

 warsztaty o tematyce profilaktycznej, 

 spotkania z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

 rozmowy indywidualne z uczniami,

 zawody sportowe,

 konkursy wiedzy,

 konkursy  artystyczne,

 akcje proekologiczne,

 działania na rzecz potrzebujących w ramach Szkolnego Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas.

Z  powodu  zaostrzeń  sanitarnych  związanych  z   funkcjonowaniu  szkół  formy  realizacji

programu będą dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej w kraju.
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IX. SPOSOBY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU 
WYCHOWACZO -PROFILAKTYCZNEGO

1. Obserwacje  dokonywane  przez  wychowawców  klas,  nauczycieli,  pedagoga  szkolnego,

dyrektora, uczniów,  rodziców – w ciągu całego roku.

2. Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli – koniec roku szkolnego.

3. Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi – w ciągu całego roku.

4. Dokumenty w teczkach wychowawczych – na bieżąco.

5. Analiza  wyników  pracy  zespołów:  samokształceniowego  klas  I-III,  nauczycieli  uczących

w jednym oddziale -  na bieżąco oraz na koniec roku szkolnego. 

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Program uchwaliła Rada Rodziców podczas zebrania w dniu 23.09.2021 r.
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