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PROGRAM
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
Zespołu Szkół w Nekli
w roku szkolnym 2021/2022

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
Janusz Korczak
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Podstawa prawna:

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991
r. nr 120,poz. 526).
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 1189).
 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r.
poz. 957).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 2015 r. poz. 1249).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. Poz. 356).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
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 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022.
 Wnioski ze sprawozdania dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021.
 Statut Zespołu Szkół w Nekli.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:


obowiązujące akty prawne;



dotychczasowe doświadczenia szkoły;



zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli sygnały występujących problemów wychowawczych w szkole i środowisku;



Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2020/2021 „Jakość procesów uczenia się – jakość udzielanej
pomocy psychologiczno – pedagogicznej“.



analizę sytuacji problemowych, zagrożeń występujących w środowisku lokalnym;



przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania, w tym sytuację związaną z pandemią.



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie
oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości
o zdrowie.
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3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji
patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane
wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia
dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie
kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się
dorosłych.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
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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
Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

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.

Wstęp
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół w Nekli opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę
pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczoprofilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów. Istotą działań wychowawczych
i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie

Program wychowawczo – profilaktyczny Zespołu Szkół w Nekli w roku szkolnym 2021/2022

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. Program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie
programowej. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania
profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Misja szkoły
1. Szkoła zapewnia warunki kształcenia i wychowania uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności.
2. Szkoła wspiera uczniów we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, tak aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi
3. członkami społeczności, by wykorzystywali własny potencjał i dostosowywali się do szybko zmieniającej się rzeczywistości.
4. W szkole panuje klimat zaufania, współpracy, współodpowiedzialności i życzliwości.
5. Dialog i mediacje są metodami na rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych.
6. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, rodzice i uczniowie przyczyniają się do realizacji celów oraz zadań szkoły.
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7. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie pod względem fizycznym i psychicznym.

Wizja szkoły
 Ambicją szkoły jest wychowanie absolwentów twórczych, dbających o siebie i innych ludzi, którzy poprzez własny rozwój będą tworzyć
społeczeństwo przyszłości.
 Szkoła jest nowoczesna, innowacyjna, dobrze wyposażona, z dobrą bazą lokalową i rekreacyjną.
 Szkoła, w której zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele – wiarygodni, zaangażowani w proces nauczania i wychowania, otwarci na nowe
wyznania, wrażliwi na potrzeby jednostek, zawsze gotowi do udzielania im wsparcia. Priorytetem dla nich jest przekazywanie wiedzy
z zastosowaniem technik informacyjno – informatycznych. Stanowią autorytet dla swoich wychowanków, kształtują w nich umiejętności życiowe
oraz rozwijają poczucie własnej wartości.
 Szkoła, w której w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, zainteresowania i uzdolnienia, twórczo
rozwiązywać różnorodne problemy, budować wiarę we własne siły i możliwości.
 Szkoła, która uczy myśleć, analizować, otwierać horyzonty myślowe, uczy tolerancji i zrozumienia dla innych. Działa w oparciu o przyjęte normy
oraz daje możliwość samorealizacji.
 Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i akceptowany przez nauczycieli i rówieśników. Łączy ich wzajemny szacunek. Nauczyciel
zawsze ma czas dla ucznia, otacza go opieką i pomocą.
 Szkoła propaguje i upowszechnia wartości etyczne – humanitaryzm, odpowiedzialność, akceptację drugiego człowieka, respektowanie prawa innych,
wartości uniwersalne, prawdę i sprawiedliwość.
 Szkoła, w której rodzice angażowani są do wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci.
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 Szkoła, która współdziała ze środowiskiem lokalnym. Organizuje i uczestniczy w różnych imprezach i akcjach charytatywnych, festiwalach,
turniejach, zawodach i konkursach dla uczniów.

Celem szkoły jest przygotowanie ucznia do dalszej edukacji poprzez stworzenie takich warunków wszechstronnego rozwoju, aby opuszczając szkołę:

w sferze nauki:


posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia;



umiał samodzielnie uczyć się i korzystać z dostępnych źródeł informacji;



potrafił planować, organizować i oceniać własną naukę;



poprawnie posługiwał się językiem ojczystym;



posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym;



posługiwał się technologiami informacyjno - komunikacyjnymi w zdobywaniu, dokumentowaniu i prezentowaniu wiedzy;



potrafił myśleć i działać kreatywnie.

w sferze społecznej:


dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata;



umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał
mechanizmy działania reklamy;
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znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;



był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób
zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać
dobre i złe zachowanie;



umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności;



był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych;



umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych;



potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał konflikty,
umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych;



dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu,
nikotyny i innych używek;



stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia;



dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca;



bezpiecznie poruszał się po drogach.

w sferze kulturowej:
 był otwarty na wartości kultury;
 znał historię, kulturę oraz tradycje swojego miasta, regionu i kraju;
 potrafił korzystać z dóbr kultury, uczestniczyć w życiu kulturalnym, a nawet go tworzyć;
 miał świadomość potrzeby współpracy i integrowania się z innymi narodami, przy zachowaniu własnej tożsamości i odrębności narodowej;
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 szanował dobra kultury i przyrody, symbole narodowe i religijne.

Model wychowawcy i nauczyciela:
Nauczyciel to człowiek dojrzały do podjęcia swojej roli i odpowiedzialny za rezultaty oraz proces dydaktyczny i wychowania. Nauczyciel uczy
i wychowuje na lekcjach, po lekcjach, na wycieczkach, na przerwach, spacerach, dosłownie w każdej chwili i w trakcie każdego spotkania z uczniem.
Nauczyciel – wychowawca jest autorytetem dla swoich uczniów.
Ma następujące cechy i umiejętności wychowawcze:


organizuje życie klasy;



jest życzliwy;



dba o dobro uczniów;



jest sprawiedliwy;



ma dobry kontakt z uczniami;



jest odpowiedzialny;



wspiera i motywuje uczniów;



kreatywny, otwarty na nowe pomysły;



wierzy w swoich uczniów;



konsekwentny;



daje pozytywny przykład;



wyrozumiały;



prowadzi ciekawe lekcje;



opiekuńczy i empatyczny;



zna i stosuje nowe technologie informacyjno – komunikacyjne;



tolerancyjny;



stwarza możliwości do zespołowego rozwiązywania problemów;



z poczuciem humoru.

Rodzice wspierają realizację programu wychowawczo- profilaktycznego poprzez:
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 angażowanie się w życie szkoły;
 współpracę ze szkołą i przyjmowanie odpowiedzialności za wspólne podejmowane działania profilaktyczne;
 aktywne uczestnictwo w spotkaniach klasowych, wywiadówkach profilaktycznych, warsztatach;
 dostarczanie dzieciom wzorców postępowania, zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
 kształtowanie poczucia własnej wartości u dziecka;
 jasno określony system norm, zasad i wartości;
 systematyczne kontrolowanie frekwencji i postępów w nauce dziecka;


uczenie dziecka odpowiedzialności za swoje czyny.

OBSZARY I GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH

1. Bezpieczeństwo uczniów.


Profilaktyka przemocy rówieśniczej i agresji oraz zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu w szkole.



Profilaktyka zachowań ryzykownych tj. używanie alkoholu, narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.



Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.



Działania wychowawcze zmierzające do poprawy frekwencji i respektowania norm społecznych.



Zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery dzieciom z oddziału przedszkolnego.

2. Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych.
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Propagowanie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia.



Rozwijanie postaw patriotycznych, obywatelskich, społecznych i prorodzinnych.



Zacieśnianie więzi rodziców ze szkołą, współpraca ze środowiskiem lokalnym.



Wychowywanie do wartości i tolerancji wobec niepełnosprawności, odmienności kulturowych, religijnych i rasowych.

3. Edukacja informatyczna.


Rozwijanie kompetencji medialnych u uczniów oraz wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych.



Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.



Profilaktyka cyberprzemocy i zwrócenie uwagi na konsekwencje emocjonalne, społeczne i prawne przemocy w Sieci.

4. Edukacja zdrowotna.


Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, higiena ciała i umysłu oraz kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych
z uwzględnieniem odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.



Działania wychowawcze zapobiegające uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

5. Wspomaganie rozwoju ucznia.


Pomoc uczniom w wyborze przyszłego kierunku kształcenia, uwzględniającego proces jego indywidualizacji.



Uczenie wychowanków odpowiedzialności, samodzielności, systematyczności i wrażliwości na potrzeby innych.
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Zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby edukacyjne uczniów wymagających dostosowania wymagań z powodu dysfunkcji, zaburzeń
rozwojowych, chorób itp.

 Przeprowadzanie badań przesiewowych i diagnoz pedagogicznych przez terapeutów pedagogicznych oraz oceny funkcjonowania uczniów w ramach
spotkań zespołów wychowawczych.
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ

Sposób realizacji

Cel

ROK SZKOLNY 2021/2022

Wskaźnik sukcesu

Termin wykonania

Osoby
odpowiedzialne

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
 Profilaktyka uniwersalna;




Wspieranie nabywania
umiejętności społecznych;

Przeciwdziałanie Covid-19



Oddziaływania wychowawcze;



Zapewnienie bezpieczeństwa
fizycznego i psychicznego
uczniom.

Integracja klasy – zaplanowanie działań integracyjnych i - uczniowie w klasie integrują się i 2,3.09.2021
adaptacyjnych w pierwszych dniach szkoły – „Akcja – trenują kompetencje interpersonalne.
Integracja“.
- wzmocnienie pozytywnego klimatu
szkoły.

Wychowawcy
klas,
nauczyciele,
psychopedagog szkolny.

Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania zgodnymi z - uczniowie znają zasady zachowania wrzesień 2021
aktualnymi
wytycznymi
Głównego
Inspektora obowiązujące w szkole i stosują się do
Sanitarnego dot. sytuacji epidemiologicznej.
nich.

wychowawcy

Przekazanie
informacji
na
temat
możliwości zorganizowania punktu szczepień w szkołach dla
zgłoszonych przez rodziców uczniów w wieku od 12 lat.

wychowawcy

Rodzice
mają
możliwość wrzesień 2021
zgłoszenia dzicka na szczepienie
przeciw Cowid-19.

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych na temat - wzrost poczucia bezpieczeństwa Rok szkolny 2021/2022;
przemocy, agresji, bezpieczeństwa i sposobów uczniów oraz wzmocnienie postaw
przeciwstawiania się zachowaniom agresywnym. prospołecznych
i
zachowań
Omawianie konsekwencji.
asertywnych.
Rozwijanie w uczniach postaw asertywnych i - uczniowie znają strukturę „kręgu
umiejętności nieagresywnych sposobów rozwiązywania przemocy” i mają świadomość

wychowawcy,
pedagog,
psychopedagog
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konfliktów;

odpowiedzialności grupowej.

Rozbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności i
solidarności grupowej.
Aktywne pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas - wzrost bezpieczeństwa uczniów
wrzesień 2021 – czerwiec wszyscy nauczyciele,
przerw – kontrola korytarzy, szatni, toalet, wejścia
2022
pedagog, psychopedagog
głównego oraz boiska.
Ścisłe przestrzeganie procedur postępowania w sytuacji
wypadku ucznia w szkole lub w sytuacji zagrożenia
epidemiologicznego.
Zapoznanie i przypomnienie zasad ruchu drogowego
- uczniowie znają i przestrzegają Rok szkolny 2021/2022;
zasady ruchu drogowego,
- wzrost bezpieczeństwa uczniów
Przeprowadzenie pogadanek i zapoznanie z regulaminami - uczniowie znają i przestrzegają wrzesień 2020
pracowni oraz przepisami BHP na lekcjach w-f, zasad
BHP
obowiązujących
informatyki, fizyki, chemii.
w pracowniach oraz podczas zajęć
praktycznych
Zapoznanie uczniów przez wychowawców
zzwiększenie
bezpieczeństwa wrzesień – listopad 2021 wychowawcy,
Instrukcją Przeciwpożarową.
uczniów
pedagog,
psychopedagog
Omówienie na godzinach wychowawczych zasad zwiększenie
bezpieczeństwa Rok szkolny 2021/2022;
wychowawcy,
bezpieczeństwa w czasie przerw, ferii, wakacji. uczniów w czasie wolnym z
pedagog,
Zwracanie uwagi na konieczność zachowania dystansu uwzględnieniem
zagrożenia
psychopedagog
społecznego i rekomendowanie noszenia maseczek w epidemiologicznego.
przestrzeni publicznej.
KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH, SPOŁECZNYCH, PATRIOTYCZNYCH
Propagowanie wiedzy o prawach dziecka Zapoznanie młodzieży z jej prawami i obowiązkami - uczniowie znają prawa i obowiązki Rok szkolny 2021/2022;
oraz prawach i obowiązkach ucznia.
wypływającymi z Konstytucji RP, Konwencji Praw zawarte w Konstytucji RP, Konwencji
Dziecka, Karty Praw Człowieka.
Praw
Dziecka,
Karcie
Praw
Człowieka
Zapoznanie i omówienie z uczniami Statutu Szkoły, - uczniowie znają dokumenty szkolne, Wrzesień 2021
Zarządzeń
Dyrektora
Szkoły
i regulaminów - umiejętnie potrafią korzystać
wewnętrznych oraz zewnętrznych procedur związanych z z dokumentów
regulujących
ich
zagrożeniem epidemiologicznym.
prawa i obowiązki.
- stosują się do zapisów zawartych w
dokumentach
i
procedurach
szkolnych.
Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – - uczniowie mają okazję porozmawiać 20 listopad 2021

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

Wszyscy nauczyciele;
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Załącznik: Program
wychowawczych.

działań

profilaktycznych

i i omówić prawa i obowiązki dziecka,
Psychopedagog,
porównać sytuację dzieci w różnych
krajach i zakątkach świata.
Angażowanie wszystkich uczniów w życie klasy i szkoły - uczniowie angażują się w życie Rok szkolny 2021/2022;
wszyscy nauczyciele
poprzez powierzanie im funkcji i obowiązków.
klasy i szkoły
Rozwijanie
postaw
patriotycznych, Obchodzenie świąt i rocznic narodowych w systemach uczniowie
znają
pojęcie Zgodnie z kalendarzem wszyscy nauczyciele
obywatelskich,
społecznych
i klasowych. Upamiętnienie postaci i wydarzeń patriotyzmu, poświęcenia w imię imprez szkolnych.
prorodzinnych.
z przeszłości.
wyższych wartości,
- uczniowie znają sylwetkę patrona
szkoły – Marii Konopnickiej oraz
umieją szanować pamięć o niej,
- większość uczniów dostrzega
potrzebę znajomości historii i kultury
własnego narodu,
- uczniowie mają szacunek dla
polskiego dziedzictwa narodowego
rozumieją potrzebę kształtowania
pozytywnego wizerunku własnego
kraju, kultury narodowej i obyczajów
na arenie międzynarodowej
Uczenie
szacunku
dla
symboli
narodowych, - wśród uczniów kształtowane są Rok szkolny 2021/2022;
wszyscy nauczyciele
państwowych i religijnych.
postawy szacunku dla symboli
narodowych – flagi, godła i hymnu
- uczniowie rozumieją, co to jest
postawa obywatelska i dostrzega
zależności między postawą człowieka,
a przyszłością ojczyzny i roli Polski
na arenie międzynarodowej
Rozwijanie poczucia solidarności ze środowiskiem - uczniowie czują się częścią Rok szkolny 2021/2022;
wszyscy nauczyciele
lokalnym i małą ojczyzną.
społeczności lokalnej.
Kształtowanie postawy tożsamości narodowej.

Uczniowie uzupełniają wiedzę na Rok szkolny 2021/2022;
temat
dziedzictwa
cywilizacyjnego Europy, poznają
polską kulturę.
Wzmocnienie współpracy z rodzicami, Organizowanie zebrań dla rodziców. Zachęcenie do rodzice
znają
zasady Rok szkolny 2021/2022;
współpraca ze środowiskiem lokalnym. korzystania z dziennika elektronicznego jako głównej funkcjonowania szkoły w reżimie
Organizowanie wycieczek edukacyjnych w celu poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych
i materialnych.

wychowawcy

wszyscy nauczyciele,
pedagog,
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formy kontaktu ze szkołą, z uwagi na reżim sanitarny.

sanitarnym.
- rodzice są świadomi jak ich dziecko
funkcjonuje w klasie i w szkole, i
Pełnienie comiesięcznych dyżurów nauczycielskich – jakie postępy czyni w nauce dzięki
kalendarz szkolny.
kontaktom z nauczycielami za
pośrednictwem e-dziennika
oraz
Pełnienie dyżuru przez psychopedagoga w godzinach podczas pełnionych dyżurów.
popołudniowych – plan ustalany wg. bieżących potrzeb.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę - szkoła systematycznie współpracuje Rok szkolny 2021/2022;
szkoły: Urząd Miasta i Gminy, Sąd Rejonowy, kuratorzy z instytucjami lokalnymi w procesie
sądowi, PPP we Wrześni, MGOPS w Nekli, PCPR, wychowania młodzieży
Policja, Policyjne Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji.
Wychowywanie do wartości i tolerancji Dyskusje, pogadanki, prelekcje.
- uczniowie wiedzą na czym polega Rok szkolny 2021/2022;
wobec niepełnosprawności, odmienności Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, tolerancja religijna, kulturowa i
kulturowych, religijnych i rasowych.
zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. społeczna,
Uczenie szacunku i tolerancji wobec innych.
- dzięki znajomości zasad tolerancji w
klasach nie ma większych konfliktów,
Obchody
Międzynarodowego
Dnia
Osób - uczniowie są wrażliwi na potrzeby
Niepełnosprawnych, Załącznik: Program działań innych;
profilaktycznych i wychowawczych.
Wzmocnienie edukacji ekologicznej;
Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne; - uczniowie
znają
postawy Rok szkolny 2021/2022;
proekologiczne,
Obchody Światowego/ Międzynarodowego Dnia Ziemi - dbają o środowisko lokalne,
oraz Dnia Praw Zwierząt; – Załącznik: Program - są wrażliwi na potrzeby i dobro
zwierząt.
działań profilaktycznych i wychowawczych.

psychopedagog

wszyscy nauczyciele,
pedagog,
psychopedagog
wszyscy nauczyciele,
pedagog,
psychopedagog

wszyscy nauczyciele,
pedagog,
psychopedagog

EDUKACJA INFORMATYCZNA
Rozwijanie kompetencji medialnych u Przeprowadzenie lekcji wychowawczych (podczas zajęć - uczniowie posiadają wiedzę na temat Rok szkolny 2021/2022;
uczniów oraz wykorzystywanie w informatycznych zaj. komputerowych) na temat wpływu bezpieczeństwa w sieci, wiedzą jakie
procesach edukacyjnych narzędzi i mediów na decyzje i wybory młodzieży.
zagrożenia i konsekwencje niesie ze
zasobów cyfrowych.
sobą niewłaściwe korzystanie z
Wskazanie pozytywnej i negatywnej strony mediów.
urządzeń mobilnych, znają granice
dopuszczalnych w sieci zachowań,
Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i - uczniowie analizują docierające do
zasobów
cyfrowych
oraz
metod
kształcenia niego informacje, są krytyczni wobec
wykorzystujących
technologie
informacyjno
– programów telewizyjnych, filmów,
komunikacyjne.
czasopism,
książek,
znają
mechanizmy działania reklamy.
Bezpieczeństwo
w
Internecie. Przeprowadzenie
lekcji
wychowawczych,
zajęć - wzrost świadomości uczniów na Rok szkolny 2021/2022;

wszyscy nauczyciele,
pedagog,
psychopedagog

wszyscy nauczyciele,
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Odpowiedzialne korzystanie z mediów warsztatowych, prezentacji na temat cyberprzemocy temat
zagrożeń
wynikających
społecznych.
i zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z z niewłaściwego
korzystania
Internetu, portali społecznościowych i urządzeń mobilnych- z urządzeń mobilnych,
młodzież
zna
granice
dopuszczalnych w sieci zachowań.
Profilaktyka
cyberprzemocy
i Dzień Bezpiecznego Internetu - luty 2022r.
- uczniowie znają konsekwencje Luty 2022
zwrócenie uwagi na konsekwencje
emocjonalne, społeczne i prawne ich
emocjonalne, społeczne i prawne Załącznik: Program działań profilaktycznych i aktywności w Sieci.
przemocy w Sieci.
wychowawczych.

pedagog,
psychopedagog

wychowawcy,
pedagog,
psychopedagog

EDUKACJA ZDROWOTNA
Promowanie aktywności fizycznej i Przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej - świadomość uczniów dotycząca Rok szkolny 2021/2022;
zdrowego stylu życia, higiena ciała i (higiena osobista, zdrowe odżywianie, aktywność wpływu
aktywności
fizycznej
umysłu oraz kształtowanie postaw fizyczna, praca i wypoczynek, bezpieczeństwo w życiu i czynnego wypoczynku na zdrowie
i nawyków
prozdrowotnych codziennym, zapobieganie urazom).
człowieka
z uwzględnieniem odpowiedzialności za Przeprowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej - wzrost wiedzy i umiejętności na Rok szkolny 2021/2022;
zdrowie swoje i innych.
pomocy przedmedycznej.
temat ratowania życia,
-uczniowie znają telefony alarmowe,
trenują umiejętności na fantomach,
znają
podstawowe
procedury
działania w sytuacjach kryzysowych.
Propagowanie
wiedzy na temat Europejski Dzień Mózgu
- wzrost świadomości uczniów na Rok szkolny 2021/2022;
funkcjonowania układu nerwowego u
temat higieny snu, emocji, pracy
młodego człowieka.
Załącznik: Program działań profilaktycznych i mózgu;
- promowanie relaksacji, Kinezjologii
wychowawczych.
Edukacyjnej, treningu uważności.
Zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej poprzez - uczniowie mają świadomość z Rok szkolny 2021/2022;
wskazywanie korzyści z niej płynących.
korzyści płynących z aktywności
fizycznej
Działania wychowawcze zapobiegające Udział uczniów w programach profilaktycznych:
- wzrost wiedzy dotyczący: zdrowego Rok szkolny 2021/2022;
uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.
odżywiania,
„Czyste Powietrze Wokół Nas”
zdrowego trybu żywienia,
„Mamo, Tato – co Wy na to?”
zachowań ryzykownych.
„Trzymaj Formę”
„Czyste Powietrze Wokół Nas”
„Bieg po zdrowie”
„Zapobieganie paleniu tytoniu”
„Profilaktyka HIV/AIDS”

wszyscy nauczyciele,
pedagog,
psychopedagog
nauczyciele edukacji dla
bezpieczeństwa
i
wychowania fizycznego,
psychopedagog;

Psychopedagog szkolny

wszyscy nauczyciele

psychopedagog,
pedagog, wychowawcy,
pani Iwona Koralewska
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Zwracanie szczególnej uwagi na temat konsekwencji - wzrost świadomości uczniów dot. Rok szkolny 2021/2022;
zażycia dopalaczy. Uświadamianie uczniów o wpływie zagrożeń
i
niebezpieczeństw
niebezpiecznych substancji na CUN.
związanych nawet z jednorazowym
Pogadanki dot. silnego uzależnienia, stanów psychozy, spożyciem dopalaczy.
śmierci wśród nastolatków – dostosowane do wieku
odbiorców lub skierowane bezpośrednio do rodziców - zwrócenie uwagi rodziców na w/w
uczniów.
problem.
Zwracanie szczególnej uwagi na spożywanie napojów Wzrost wiedzy i świadomości Rok szkolny 2021/2022;
energetycznych przez dzieci i młodzież.
uczniów
na
temat
skutków
zdrowotnych
i
konsekwencji
emocjonalnych
związanych
ze
spożywaniem
napojów
energetycznych;
Udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców.
- uczniowie wiedzą w jakich Rok szkolny 2021/2022;
Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, sytuacjach mogą korzystać z pomocy i
szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią wsparcia psychologa i pedagoga
COVID-19.

pedagog, psychopedagog,
nauczyciele biologii

pedagog, psychopedagog,
nauczyciele biologii,
wychowawcy;

pedagog, psychopedagog

WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIA.
Przygotowanie uczniów do wyboru
zawodu i kierunku kształcenia.

Przeprowadzanie zajęć dotyczących:
- uczniowie mają świadomość swoich Rok szkolny 2021/2022;
1 Poznawania własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, mocnych i słabych stron
zdolności i uzdolnień, mocnych
i słabych stron - uczniowie rozwijają swoje zdolności
jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, uczniowie
mają
możliwość
kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, rozwijania
swoich
zdolności
predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
i zainteresowań w ramach konkursów
i
projektów
oraz
programów
2. Świata zawodów i rynku pracy m.in.: poznawanie profilaktycznych
zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o
zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po
nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
3. Rynku edukacyjnego i uczenie się przez całe życie
m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia
się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o
formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe
życie.
4. Planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji

wszyscy
nauczyciele,
doradca zawodowy
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edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki
edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do
zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji
nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących
edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego
poradnictwa kariery.
Udostępnianie i rozpowszechnianie informacji
o - uczniowie znają ofertę edukacyjną wrzesień 2021 – kwiecień Doradca zawodowy
kierunkach szkołach średnich.
szkół średnich
2022
Uczenie
odpowiedzialności, Stosowanie
działań
podnoszących
samoocenę, - uczeń zna swoje mocne i słabe Rok szkolny 2021/2022;
wszyscy
nauczyciele,
samodzielności,
systematyczności
i wzmacniających poczucie własnej wartości ucznia strony,
pedagog, psychopedagog
wrażliwości wychowanków na potrzeby poprzez pochwały ustne i pisemne; wybór super - uczeń wyciąga wnioski ze swojego
innych.
absolwenta, sportowca, wzmacnianie predyspozycji zachowania i potrafi je kontrolować
uzdolnień
poprzez
angażowanie
w
działania
reprezentujące szkołę w różne działania szkolne i
pozaszkolne.
Prowadzenie
zajęć
rozwijających
umiejętności - uczniowie mają poczucie więzi Rok szkolny 2021/2022;
wszyscy
nauczyciele,
poznawania siebie, wzmacniających więzi rodzinne, rodzinnych,
pedagog, psychopedagog
rozwijających empatię i zrozumienie dla innych, nauka posiadają
umiejętność
asertywnych zachowań.
podejmowania racjonalnych decyzji,
- uczniowie umieją ocenić skutki
własnych działań,
- umieją zachowywać się asertywnie
Zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby Pełne
i
racjonalne
wykorzystanie
potencjału - uczniowie z dysfunkcjami czują się Rok szkolny 2021/2022;
wszyscy
nauczyciele,
edukacyjne uczniów wymagających rozwojowego ucznia poprzez odpowiednie dostosowanie w szkole bezpiecznie,
pedagog, psychopedagog
dostosowania wymagań z powodu treści i sposobów ich przekazywania, metod i form pracy uczniowie
mają
możliwość
dysfunkcji,
zaburzeń
rozwojowych, do możliwości pracy ucznia z dysfunkcjami.
rozwijania
swoich
umiejętności
chorób itp.
zdolności
Dostosowanie warunków i form
nauczania
do - nauczyciele respektują indywidualne Rok szkolny 2021/2022;
wszyscy
nauczyciele,
indywidualnych potrzeb –ZŚE, zajęcia dydaktyczno – potrzeby uczniów, dostosowując
pedagog, psychopedagog,
wyrównawcze; kor. kompensacyjne; gim. korekcyjna, wymagania do potrzeb i możliwości
terapeuci pedagogiczni;
logopedia, o charakterze rewalidacyjnym oraz uczniów.
socjoterapeutycznym, badania przesiewowe - ryzyka
dysleksji.
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Przeprowadzanie badań przesiewo- wych Działania systemowe w celu pozyskania informacji dot. nauczyciele
znają
potrzeby, Rok szkolny 2021/2022;
i
diagnoz
pedagogicznych
przez uczniów wymagających objęcia pomocą psychologiczno możliwości i ograniczenia swoich
terapeutów pedagogicznych oraz oceny – pedagogiczna na terenie szkoły lub poza nią.
uczniów.
funkcjonowania uczniów w ramach
spotkań zespołów wychowawczych.
Obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości
Dysleksji
–
Załącznik:
Program
działań
profilaktycznych i wychowawczych.

wszyscy
nauczyciele,
pedagog, psychopedagog,
terapeuci pedagogiczni;

ZAŁĄCZNIK: Program działań profilaktycznych i wychowawczych: " Kalendarz Świąt Nietypowych – drogowskazem profilaktycznym."

