SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
DLA

GIMNAZJUM NR 21
IM. DZIEDZICTWA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
W OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKOŁACH SPORTOWYCH
W GDAŃSKU

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

Gdańsk, 2017
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Podstawa prawna:


Konstytucja Rzeczypospolitej 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 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).



Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. 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 2017 r. 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).



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2017/2018



Statut Gimnazjum nr 21 w Gdańsku
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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.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego
założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia
i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu w tak trudnym dla niego okresie
adolescencji. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy
kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego
człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu
rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia
bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.
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I. WSTĘP
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Gimnazjum Nr 21 w
Ogólnokształcących Szkołach Sportowych w Gdańsku opiera się na hierarchii wartości
przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z
przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu

wychowawczo-

profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności
szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w
szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i
kierunkami polityki edukacyjnej 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.
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:


obowiązujących aktów prawnych;



dotychczasowych doświadczeń szkoły;



wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,



wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,



ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki
realizowanych w poprzednich latach,



wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych,
zespołów wychowawczych,
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zebranych od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycji dotyczących głównych
problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;



przeprowadzonych badań na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami
w szkole i środowisku;



uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest
wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym,
ryzykownym.
Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
obejmują:


powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich
pracowników szkoły,



zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji
zadań określonych w programie,



respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji
organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),



współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji
i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),



współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

II. MISJA I WIZJA SZKOŁY
Misja szkoły
Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie
jego rozwoju, przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, rozwijanie talentów i pasji,
wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, przygotowanie do odbioru
zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w harmonii ze
środowiskiem naturalnym.
Kształcimy i wychowujemy młodych ludzi tak, by rozumieli świat i dokonywali właściwych
wyborów.
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Wizja szkoły
Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, dąży do zgodnego współdziałania
w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych opartych o podstawowe wartości: miłość,
mądrość, uczciwość, wolność, tolerancja, dobro, piękno. Jest miejscem przyjaznym i w swych
działaniach wspiera rozwój każdego ucznia.

III. WIZERUNEK ABSOLWENTA
Rolą naszej szkoły jest zapewnienie uczniom dobrego poziomu wiedzy i umiejętności,
przygotowanie młodych ludzi do życia w świecie dorosłych, poznanie własnych
predyspozycji, zainteresowań i możliwości dalszego kształcenia. Absolwent naszej szkoły ma
być człowiekiem wyposażonym w umiejętność świadomego podejmowania ważnych decyzji
życiowych.
Uczeń kończący naszą szkołę, posiada następujące cechy:


Jest twórczy, odpowiedzialny, z odwagą wkracza w dalszy etap swojego kształcenia;



Posiada umiejętności efektywnego komunikowania się:



Umie określać przed sobą cele i zadania oraz je realizować;



Jest kreatywny, wrażliwy, akceptuje siebie i innych;



Ma poczucie więzi z Ojczyzną i przejawia patriotyczne postawy;



Jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości;



Przestrzega zasad bezpiecznego i higienicznego trybu życia;



Utożsamia się ze środowiskiem lokalnym i regionalnym;

IV. CELE I ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNEGO
Założenie ogólne
Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji
zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na
osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
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1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia

wiedzy i umiejętności

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań
prozdrowotnych,
2) intelektualnej - ukierunkowanej na kształtowaniu zdolności umysłowych człowieka,
zastosowaniu nabytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych i problemowych,
rozwijaniu

myślenia

analitycznego

i

syntetycznego,

traktowaniu

wiadomości

przedmiotowych w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i
siebie
3) emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie
środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
4)społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz
dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
1) duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną,
informacyjną i profilaktyczną wśród

uczniów, rodziców, nauczycieli

i innych

pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć
warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, udziału w spektaklach teatralnych, a
także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Główne cele wychowawczo – profilaktyczne szkoły
Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.
Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.
Kształtowanie postaw patriotycznych.
Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.
Przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych..
Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą.
Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i
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konfliktowych.
Eliminowanie wagarów jako podstawowego czynnika zwiększającego zagrożenie
demoralizacją i utratą szans rozwojowych.
Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.
▪ Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.
Poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów.

Do realizacji wyznaczonych celów i zadań służą metody aktywizujące:


projekty,



odgrywanie ról (symulacje, inscenizacje, dramy, scenki rodzajowe),



praca w terenie, wyjścia edukacyjne,



środki audiowizualne, komputer,



dyskusje,



praca z tekstem pisanym (czasopisma, literatura piękna i popularno – naukowa),



uczestnictwo w różnych aspektach życia kulturalnego,



ankiety, wywiady,



rozmowa kierowana,



wspólne rozwiązywanie problemów,



pokazy,



plakaty,



konkursy,



formy warsztatowe,



prelekcje,



debaty,



lekcje prowadzone przez uczniów,



autoprezentacje,



inne.
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V. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ
Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby
i zasoby szkoły z obszar wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:


diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,



ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści
profilaktycznych i wychowawczych,



spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy i poszczególnych uczniów,



analiza dokumentacji szkolnej,



sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę,



arkusz obserwacji bieżących zachowań i postaw uczniów na terenie szkoły, analiza
uwag wpisanych do dziennika



wywiadów z rodzicami

W wyniku diagnozy i ewaluacji wyłoniono następujące obszary problemowe:
- niski poziom osiągnięć szkolnych i niska frekwencja,
- mała motywacja uczniów do nauki, nieumiejętność uczenia się,
- brak umiejętności radzenia sobie z negatywną presją rówieśników,
- brak umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, agresja słowna,
- nieumiejętność radzenia sobie ze stresem,
- niewielkie zaangażowanie w życie szkoły,
- trudności z podjęciem decyzji dotyczących dalszego kształcenia,
- nagminne korzystanie z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych, dużo ilość
czasu spędzana na portalach społecznościowych,
- niewielkie uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych,
– podejmowanie przez niektórych uczniów zachowań ryzykownych, eksperymentowanie
z substancjami psychoaktywnymi,
– niska świadomość zagrożenia uzależnieniami
- niedostateczna kontrola i małe zaangażowanie rodziców w sprawy szkolne.
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VI. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCYCH
Dyrektor szkoły:
 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, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji
uczniów;
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym,
oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań;
 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;
 nadzoruje zgodność działania szkoły ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad
oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły;
 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;

Rada pedagogiczna:
 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie
działań profilaktycznych;
 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
w porozumieniu z Radą Rodziców;
 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;
 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;
 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;

Nauczyciele:
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
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 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie dla ucznia;
 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów;
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;
 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji;
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
w nauce na swoich zajęciach;
 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia;

Wychowawcy klas:


diagnozują sytuację wychowawczą w klasie;



rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów;



na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy
wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę
funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów;

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do
dalszej pracy;
 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;
 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez
przewodniczącego zespołu;
 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami;
 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,
psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych
potrzebach;
 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;
 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;
 dbają o dobre relacje uczniów w klasie;
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 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym
zachowaniom podopiecznych;
 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz
dzieci i młodzieży;
 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych;
Zespół wychowawców:
 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami
działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania
nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych;
 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze;
 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy;
 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
i profilaktycznej szkoły;
 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły;

Pedagog szkolny/psycholog:
 diagnozuje środowisko wychowawcze;
 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach;
 współpracuje

z

rodzicami

uczniów

potrzebującymi

szczególnej

troski

wychowawczej lub stałej opieki;
 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;
 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów;
 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy
szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
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Terapeuta pedagogiczny:


prowadzi badania i działania diagnostycznych uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami uczeniu się,



prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych oraz inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym,



podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym
uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,



wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.

Nauczyciel - bibliotekarz:


gromadzi, ewidencjuje i opracowuje biblioteczne zbiorów;



udostępnia zbiory;



rozmowy z czytelnikami – poradnictwo w doborze książek;



rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów;



pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;



przeprowadza lekcje biblioteczne;



informuje nauczycieli o czytelnictwie uczniów;



przygotowuje wykazy stanu czytelnictwa;



współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo-wychowawczymi;

Rodzice:
 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;
 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;
 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole;
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie;
 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów;
 Rada Rodziców uchwal w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

14

Samorząd uczniowski:


jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły;
 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną;;
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego;
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;
 może podejmować działania z zakresu wolontariatu;
Środowisko lokalne:
- pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku,



Sąd Rejonowy, Wydział IV i V Rodzinny i Nieletnich w Gdańsku;



Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku;



Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku;



Policja;



Straż Miejska;



NZOZ w Gdańsku,



Pozostałe placówki edukacyjne i wychowawcze.

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny dotyczy następujących obszarów:
I rozwoju osobistego (w tym intelektualnego, psychicznego, moralnego, duchowego,
zdrowotnego),
II rozwoju społecznego,
III profilaktyki zagrożeń,
IV diagnozy i terapii przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.
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VII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Obszar I:
ROZWÓJ OSOBISTY
Cel

Zadania

Sposób realizacji

Wspieranie
rozwoju
osobowości
młodego
człowieka

Wspomaganie umiejętności
samopoznania:
- wykorzystywanie sytuacji szkolnych do
treningu
rozpoznawania własnych emocji, uczuć,
predyspozycji
i deficytów (słabych i mocnych stron),
- wdrażanie do autorefleksji.
Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i
samokontroli:
- kształtowanie umiejętności kontrolowania
zachowania,
panowania nad emocjami
Umiejętność wykorzystania własnego
potencjału:
- motywowanie do nauki szkolnej i rozwoju,
- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań
uczniów,
- wspieranie ucznia o specyficznych
potrzebach
edukacyjnych i emocjonalnych.

- zajęcia warsztatowe
- zajęcia integracyjne
- godziny z wychowawcą
- lekcje biblioteczne
- koła zainteresowań
- konsultacje
- konkursy
- imprezy edukacyjne i inne
- lekcje przedmiotowe
- udział w konkursach,
olimpiadach
szkolnych i pozaszkolnych
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Osoby/instytucje
odpowiedzialne/realizujące
- dyrekcja
- wychowawcy
- pedagog
- nauczyciele przedmiotów
- nauczyciel bibliotekarz

Kształtowa
nie postaw
prozdrowot
nych

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego
i higienicznego trybu życia oraz zagrożeń
dla zdrowia:
- propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego
stylu życia
(higieny pracy, nauki i odpoczynku,
odżywiania się),
- uświadamianie skutków zagrożeń
cywilizacyjnych,
- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej
konstruktywnych
metod radzenia sobie ze stresem.
Ukształtowanie poczucia
odpowiedzialności za własne zdrowie:
- uświadamianie zdrowotnych konsekwencji
własnych decyzji na przykładach zachowań
ryzykownych,
Wyrobienie nawyków i umiejętności
sprzyjających zachowaniu zdrowia:
- uświadamianie znaczenia higieny osobistej,
- promowanie aktywnych i atrakcyjnych
form zagospodarowania czasu wolnego
- propagowanie zasad udzielania pierwszej
pomocy.

- zajęcia warsztatowe
- lekcje biologii, wychowania do
życia w rodzinie i wychowania
dla
bezpieczeństwa
- godziny z wychowawcą
- eksponowanie publikacji z
zakresu profilaktyki zdrowia z
zasobów biblioteki
- pokazy udzielania pierwszej
pomocy
- zajęcia pozalekcyjne
umożliwiające prawidłowy
rozwój psychofizyczny, ze
szczególnym
uwzględnieniem różnorodnych
form zajęć sportowych
- spotkania z pielęgniarką
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- dyrekcja
- pielęgniarka
- opiekun SU i PCK
- nauczyciele: biologii,
wychowania fizycznego, edukacji dla
bezpieczeństwa
- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- opiekunowie organizacji i kół
zainteresowań

Obszar II: ROZWÓJ SPOŁECZNY
Cel

Zadania

Sposób realizacji

Wyposażenie ucznia
w umiejętności niezbędne do
współdziałania w zespole

Znajomość i przestrzeganie norm
współżycia społecznego:
- promowanie zasad kulturalnego
zachowania się
w relacjach społecznych,
- kształtowanie poszanowania
cudzych praw i potrzeb
- wzbogacanie wiedzy dotyczącej
ról społecznych,
hierarchii i powszechnie
akceptowanych wartości.
Doskonalenie kompetencji
emocjonalnych
i społecznych:
- wdrażanie do rozpoznawania
emocji i uczuć,
- rozwijanie wrażliwości społecznej,
empatii,
- wdrażanie do wyrażania uczuć,
komunikowania własnych potrzeb i
wywierania wpływu na innych ludzi
w sposób akceptowany społecznie,
- kształcenie umiejętności
współpracy w zespole
rówieśniczym i z dorosłymi,
- kształtowanie umiejętności
efektywnego zachowania się
w sytuacjach trudnych,

- zajęcia warsztatowe i integracyjne
- godziny z wychowawcą
- lekcje, wystawy biblioteczne
- zajęcia sportowe i pozalekcyjne
- wycieczki, imprezy klasowe i
szkolne
- zawody sportowe i konkursy
- działalność SU
- praca w grupach na lekcjach
przedmiotowych
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Osoby/instytucje odpowiedzialne
/realizujące
- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog
- opiekun SU

ryzykownych i konfliktowych.
Eliminowanie zachowań
agresywnych:
- rozpoznawanie i nazywanie
zachowań agresywnych,
- kształtowanie postaw
odrzucających przemoc,
- kształtowanie umiejętności
nieagresywnego
rozwiązywania konfliktów i
zachowywania się w sytuacjach
problemowych – asertywnego
przedstawiania własnych potrzeb i
praw oraz odmawiania
przy pełnym poszanowaniu praw i
wyborów innych ludzi.

Przygotowanie do podejmowania
i pełnienia ról społecznych
i obywatelskich

Znajomość zasad funkcjonowania
szkoły:
- zapoznanie uczniów i ich
rodziców ze Statutem
Szkoły, Szkolnym Programem
WychowawczoProfilaktycznym
- uświadamianie praw i
obowiązków uczniów oraz
rodziców w szkole, życiu
rodzinnym i społeczeństwie
- tworzenie zwyczajów i tradycji
szkoły.
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- godziny z wychowawcą
- lekcje, wystawy biblioteczne
- zebrania z rodzicami
- wybory samorządu klasowego i
szkolnego
- zeszyt kontroli frekwencji
- dokumentowanie życia szkoły –
szkolna strona internetowa,
- działalność SU
- Dzień Edukacji Narodowej

- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog
- nauczyciele odpowiedzialni
za prowadzenie szkolnej
strony www.
- opiekun gazetki szkolnej
- opiekun SU

Wytworzenie potrzeby aktywnego
udziału w życiu szkoły,
stymulowania postaw
prospołecznych:
- kształtowanie poczucia
przynależności do wspólnoty
klasowej i szkolnej, pozytywnego
wizerunku szkoły
i akceptacji obowiązków szkolnych,
- wdrażanie do poszanowania
mienia społecznego.
Kreowanie pożądanych postaw
wobec obowiązków:
- zapoznanie uczniów z ich
prawami i obowiązkami
szkolnymi i społecznymi,
- monitorowanie realizacji
obowiązku szkolnego,
eliminowanie nieusprawiedliwionej
absencji,
- kształtowanie pożądanych postaw
wobec obowiązków
szkolnych poprzez przestrzeganie
procedur zawartych w Statucie
Szkoły,
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Kształtowanie postaw
patriotycznych

Kształtowanie postaw
i nawyków pro ekologicznych

- organizacja szkolnych imprez
okolicznościowych,
- uroczyste obchody świąt
narodowych, ważnych wydarzeń
historycznych, religijnych ,
- konkursy, wystawy,
- wycieczki do muzeum itp.
- opieka nad miejscami pamięci
narodowej,
- lekcje historii, sztuki,
języka polskiego, godziny
z wychowawcą,
- lekcje, wystawy biblioteczne

Rozpowszechnienie wiedzy o
historii i kulturze własnego
regionu i kraju:
- wzbogacanie wiedzy o regionie i
kraju,
- zaznajamianie z tradycjami,
historią i kulturą narodową,
Rozwój poczucia tożsamości
narodowej i więzi z tradycjami
narodowymi:
- wpajanie szacunku wobec
symboli, tradycji i miejsc
pamięci narodowej,
- ukazywanie sylwetki patrona
szkoły.
Uświadomienie cywilizacyjnych
zagrożeń dla człowieka i
przyrody:
- propagowanie wiedzy dotyczącej
środowiska przyrodniczego,
- tworzenie warunków do
poznawania współzależności
między różnymi elementami
środowiska naturalnego
oraz rozumienia przyczyn skutków
ingerencji człowieka
w świat przyrody,
- ukazywanie celowości
przeprowadzania akcji
ekologicznych.

- obchody Dnia Patrona
- wycieczki
- godziny z wychowawcą
- lekcje, wystawy biblioteczne
- lekcje biologii, geografii, chemii
- akcje ekologiczne, wystawy
Dzień Ziemi, Dzień Ochrony
Środowiska, akcja „Sprzątanie
świata”,
- wycieczki ekologiczne
- akcje organizowane przez SU
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- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- nauczyciele historii, WOS
geografii, sztuki, języka
polskiego, języków obcych
- opiekun SU

- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- nauczyciele, biologii,
geografii, chemii
- opiekun SU

Osobiste zaangażowanie w
działania proekologiczne:
- wdrażanie do samodzielnego
poszukiwania informacji o
zagrożeniach środowiska w
najbliższej okolicy,
- promowanie i kształtowanie
nawyków proekologicznych,
Przygotowanie do podejmowania
optymalnych decyzji życiowych

Dostarczenie informacji
niezbędnych w podejmowaniu
decyzji:
- pomoc uczniom w pogłębianiu
wiedzy o interesujących
ich zawodach,
- zapoznanie ze strukturą
szkolnictwa ponad gimnazjalnego,
kryteriami przyjęć i ofertą
edukacyjną miasta i regionu,
zasadami naboru do szkół w
systemie elektronicznym.
Stworzenie podstaw świadomego
wyboru kierunku kształcenia i
drogi zawodowej:
- wskazywanie czynników istotnych
przy wyborze zawodu,
profilu kształcenia, takich jak:
zdrowie, zainteresowania,
zdolności, umiejętności, cechy
charakteru i temperamentu,
uwarunkowania ekonomiczne,
zapotrzebowanie na rynku
pracy,
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- lekcje przedmiotowe - realizacja
treści zawodoznawczych
zawartych w programach
nauczania poszczególnych
przedmiotów
- godziny z wychowawcą
- eksponowanie publikacji
zawodoznawczych
- spotkania z przedstawicielami
zawodów, wycieczki
zawodoznawcze
- spotkania z przedstawicielami
szkół, wycieczki do szkół
ponad gimnazjalnych
w ramach „dni otwartych”
- udział w targach
zawodoznawczych
- spotkania z pielęgniarką
- zajęcia warsztatowe
- konsultacje z doradcą
zawodowym, psychologiem,
- spotkania z rodzicami

- dyrekcja
- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- nauczyciele przedmiotów
- pedagog
- pielęgniarka
- rodzice
- uczniowie
- przedstawiciele instytucji
wspierających planowanie
kariery ( OHP, PPP, MCIZ )

- wspomaganie ucznia w
rozpoznawaniu własnych
predyspozycji zawodowych, w
dokonywaniu samoocenyustaleniu mocnych stron-osiągnięć,
sukcesów, zalet
osobistych.
- eliminowanie „towarzyskiego”
charakteru wyboru szkoły
ponad gimnazjalnej przez
wskazywanie następstw
chybionych wyborów.
Wyzwalanie aktywności w
podejmowaniu decyzji:
- wspomaganie rozwoju
umiejętności samodzielnego
poszukiwania informacji,
- wspieranie osobistej aktywności
ucznia w obszarze
samopoznania i trafnej oceny
posiadanych predyspozycji
i ograniczeń,
- uświadomienie rodzicom potrzeby
ich aktywnego udziału
w decyzjach o dalszej drodze
kształcenia dzieci i motywowania
ich do współpracy w poszukiwaniu
informacji.
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Obszar III: PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ
Cel

Zadania

Sposoby realizacji

Doskonalenie warunków
bezpiecznego funkcjonowania
ucznia w szkole
i poza nią

Zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa ucznia w szkole:
- wdrażanie uczniów do
przestrzegania procedur i przepisów
związanych z bezpieczeństwem,
- eliminowanie zagrożeń
pożarowych,
- przeciwdziałanie agresji w szkole,
- eliminowanie zagrożeń
związanych z zachowaniami
ryzykownymi uczniów.
Ukształtowanie umiejętności
samodzielnego, codziennego
dbania o własne bezpieczeństwo:
- zaznajamianie z przepisami bhp,
drogami ewakuacyjnymi w szkole,
- zaznajamianie i systematyczne
przypominanie zasad
bezpiecznego poruszania się po
drogach, podróżowania,
nawiązywania znajomości,
wypoczynku nad wodą itp.,
- zaznajamianie z zasadami
bezpiecznego korzystania
z Internetu.

- godzina z wychowawcą,
- eksponowanie publikacji
- lekcje edukacji dla
bezpieczeństwa
- rozmowy z uczniami
- obserwacje
- zajęcia warsztatowe
- treningi asertywności
- debata uczniowska
- udział w programach
dotyczących bezpieczeństwa
uczniów
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Osoby/instytucje odpowiedzialne
/realizujące
- koordynator ds.
bezpieczeństwa
- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- pedagog
- nauczyciele

Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania zagrożeń i
właściwego zachowania się w
sytuacjach niebezpiecznych:
- - kształtowanie gotowości i
umiejętności udzielania
pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach,
- uświadamianie zagrożeń
związanych z życiem
towarzyskim, podróżami,
aktywnością w okresach
wolnych od nauki,
- uświadamiane zagrożeń
związanych z korzystaniem
z Internetu.
Eliminowanie z życia szkoły
agresji:
- doskonalenie umiejętności
rozpoznawania i nazywania
zachowań agresywnych,
- kształtowanie postaw
odrzucających przemoc oraz
umiejętności nieagresywnego,
asertywnego zachowania się w
sytuacjach konfliktowych i
problemowych,
- monitorowanie nasilenia zjawiska
agresji w szkole.
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Wspieranie nabywania
umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych,
ryzykownych
i konfliktowych

- godzina z wychowawcą
- eksponowanie publikacji
- realizacja programów
profilaktycznych
- konsultacje pedagoga
- rozmowy z uczniami

Wpojenie wiedzy niezbędnej dla
podejmowania
w sytuacjach trudnych trafnych
decyzji:
- doskonalenie umiejętności
rozpoznawania czynników
ryzyka i właściwego oceniania
poziomu zagrożenia,
- propagowanie wiedzy o
społecznych mechanizmach
wywierania wpływu i
konstruktywnych sposobach
radzenia sobie z nimi (negocjacje,
mediacje, asertywna
komunikacja własnych potrzeb,
sztuka odmawiania, dyskusji).
Wspieranie rozwoju autonomii i
umiejętności dbania o własne
dobro:
- kształtowanie odpowiedzialności
za własne zdrowie,
- wspieranie rozwoju niezależności
od opinii grupy i odporności na
nieakceptowaną presję rówieśniczą,
- wspieranie rozwoju silnych więzi
emocjonalnych
z konstruktywnymi jednostkami i
grupami.
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- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- pedagog

Doskonalenie umiejętności w
osobistym działaniu:
- wykorzystywanie nadarzających
się okazji do praktycznego
zastosowania wiedzy o technikach
opierania się niepożądanym
wpływom,
- kształtowanie umiejętności
proszenia o pomoc i
rozpowszechnianie informacji o
instytucjach, osobach,
które udzielają wsparcia młodzieży.
Podniesienie kompetencji
wychowawczych rodziców
(opiekunów):
- wzbogacanie wiedzy o
prawidłowościach rozwoju
psychofizycznego w okresie
dorastania,
- podnoszenie umiejętności
rozpoznawania sytuacji
i zachowań ryzykownych.
Podniesienie kompetencji
wychowawców i nauczycieli w
zakresie działań profilaktycznych
w szkole
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Eliminowanie wagarów jako
podstawowego czynnika
zwiększającego zagrożenie
demoralizacją
i utratą szans rozwojowych

- przestrzeganie procedur
szkolnych
- współpraca z rodzicami
- rozmowy z uczniem
- współpraca z policją, sądem
- konsultacje psychologa

Kontrolowanie aktualnego
zakresu i charakteru zjawiska
wagarów:
- monitorowanie nasilenia
nieusprawiedliwionej absencji,
- rozpoznawanie przyczyn zjawiska
indywidualnie i w skali populacji
szkolnej.
Zminimalizowanie nasilenia
zjawiska wagarów:
- motywowanie do uczestnictwa w
lekcjach poprzez:
stwarzanie warunków do
osiągnięcia sukcesu
i uzyskania aprobaty społecznej,
wspomaganie w sytuacjach
problemowych,
kształtowanie poczucia
przynależności i pozytywnych
postaw wobec obowiązków
szkolnych,
- motywowanie uczniów do
alternatywnych sposobów
spędzania czasu wolnego
- realizacja szkolnych procedur
utrudniających
wagarowanie i wspierających
rodziców i uczniów w radzeniu
sobie z problemem,
- udzielanie uczniom i rodzicom
pomocy psychologicznopedagogicznej,
- współpraca z sądem i policją
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- koordynator ds.
bezpieczeństwa
- wychowawcy
- psycholog
- nauczyciel bibliotekarz

Eliminowanie zagrożeń utraty
zdrowia i szans rozwojowych
przez uzależnienia

- obserwacje
- godziny z wychowawcą
- eksponowanie publikacji
- lekcje biologii
- zajęcia prowadzone przez
specjalistów
- udział w spektaklach
profilaktycznych
- szkolne, rejonowe konkursy
profilaktyczne
- zajęcia pozalekcyjne
- filmy profilaktyczne
- Dni Bezpiecznego Internetu

Propagowanie wiedzy
podnoszącej efektywność działań
profilaktycznych:
- aktywne uczestniczenie w
lokalnych i krajowych
akcjach edukacyjnych,
- współpraca z osobami i
instytucjami zajmującymi się
problematyką uzależnień,
- podnoszenie kompetencji
rodziców (opiekunów) w zakresie
mechanizmów powstawania
uzależnień, metod zapobiegania,
rozpoznawania objawów zażywania
środków uzależniających i
właściwych sposobów
reagowania.
-podnoszenie kompetencji
nauczycieli w zakresie działań
profilaktycznych
Ukształtowanie pożądanych
społecznie postaw wobec
zagrożeń cywilizacyjnych:
- promowanie aktywnych i
atrakcyjnych form
zagospodarowania czasu wolnego,
- propagowanie wiedzy dotyczącej
zdrowego odżywiania,
- rozpowszechnianie wiedzy
dotyczącej metod radzenia
sobie ze stresem,
- propagowanie wiadomości
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- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- psycholog
- nauczyciel biologii
- pielęgniarka
- nauczyciel informatyki

Rozpoznawanie zagrożeń
występujących
w środowisku
i przeciwdziałanie tym
zagrożeniom

dotyczących zagrożeń
cywilizacyjnych, w tym związanych
z korzystaniem z Internetu,
nawiązywania znajomości przez
Internet,
ujawniania swoich danych bądź
danych innych osób,
przestrzegania praw autorskich
publikacji,
Zniechęcenie uczniów do
eksperymentowania:
- reagowanie na próby
eksperymentowania środkami
uzależniającymi zgodnie z
procedurami,
- wspieranie rodziców
i uczniów w rozwiązywaniu
problemów.
Rozpoznanie skali i natężenia
zagrożeń występujących w
środowisku ucznia:
- monitorowanie nasilenia zjawiska
agresji oraz zachowań
ryzykownych w szkole,
- ocenianie stopnia realizacji i
efektywności programu
wychowawczo-profilaktycznego,
- badanie postaw wobec środków
uzależniających,
Udzielanie pomocy w sytuacji
trudnej:
- udzielanie pomocy
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- zbieranie informacji na temat
uczniów zagrożonych
demoralizacją (karty ucznia
zagrożonego demoralizacją)
- badania ankietowe uczniów i
rodziców
- wywiady środowiskowe
- współpraca z policją i sądem
- współpraca z instytucjami
- konsultacje pedagoga
- zajęcia psychoedukacyjne
- eksponowanie publikacji

- koordynator ds.
bezpieczeństwa
- wychowawcy
- nauczyciel bibliotekarz
- pedagog
- przedstawiciele instytucji

psychologiczno-pedagogicznej
uczniom zagrożonym przemocą w
rodzinie,
- wskazywanie specjalistycznych
ośrodków i instytucji
pomocowych,
- współpraca z policją, sądem i
innymi instytucjami
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Obszar IV: DIAGNOZA I TERAPIA PRZYCZYN TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH
Cel

Zadania

Sposób realizacji

Rozwiązywanie i
przeciwdziałanie problemom
edukacyjnym, emocjonalnym
uczniów

Diagnozowanie trudności w
uczeniu się:
- rozpoznanie zakresu i skali
zjawiska,
- przeprowadzenie wstępnej
diagnozy lub skierowanie na
badania do Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej,
- przeprowadzenie wywiadu z
rodzicem lub opiekunem,
- analiza wytworów prac ucznia.

- zajęcia prowadzone przez
specjalistów
- zajęcia warsztatowe
- treningi
- dostrzeganie i wspieranie
mocnych stron ucznia
- współpraca z instytucjami
pomocowymi
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Osoby/instytucje odpowiedzialne
/realizujące
- pedagog
- terapeuta
pedagogiczny/socjoterapeuta
- wychowawcy
- nauczyciele

Udzielenie pomocy:
- wyznaczenie postępowania
wspomagającego rozwój
dziecka, oddziaływań korekcyjno –
kompensacyjnych, lub
socjoterapeutycznych,
- objęcie ucznia pomocą
psychologiczno – pedagogiczną,
- ustalenie zasad współpracy
specjalista – rodzic - uczeń,
Eliminowanie niepowodzeń
szkolnych:
- korekcja i kompensacja
zaburzonych funkcji,
- monitorowanie postępów
ucznia.
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VIII EWALUACJA
W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego
ewaluacja.
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu
wychowawczo-profilaktycznego.
Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym
celu na początku roku szkolnego i w trakcie jego trwania należy przeprowadzić wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety.
Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane
informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).
Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować
wnioski do pracy na następny rok szkolny.
Narzędzia ewaluacji:


Sprawozdania

wychowawców

z

realizacji

Programów

Wychowawczo-

Profilaktycznych klas;


Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;



Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat
realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;



Analiza

trudności

wychowawczych,

problemów

szkolno-środowiskowych

i profilaktycznych przeprowadzona przez psychologa szkolnego, na podstawie danych
zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.


Analiza dokumentów;



Obserwacje;



Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez Zespół ds.
Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem
Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada
pedagogiczna i rada rodziców.

34

USTALENIA KOŃCOWE
Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy
pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację
poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani
przez Dyrektora Szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest otwarty, może
być modyfikowany w trakcie realizacji.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowała
Alina Zabawka psycholog
we współpracy z Dyrektorem Szkoły Bożeną Filimoniuk
Załączniki:
1. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec
innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.
2. Procedura postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na
zajęciach lekcyjnych
3. Procedura postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego
opuszczenia szkoły
4. Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą
lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (rodzice uzależnieni od alkoholu,
narkotyków lub przejawiający zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach
psychicznych,

dziecko

jest

uczestnikiem

lub

ofiarą

przemocy domowej,

nieuregulowana jest sytuacja prawna dziecka)
5. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich
palenia na terenie szkoły.
6. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń
używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
7. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie
szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
8. Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) znajduje na terenie
szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
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9. Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk.
10. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.
11. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
12. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego..
13. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty
oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.
14. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana
Pawła II w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych w Gdańsku
- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 26 września 2017 r.
- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu 26 września 2017 r.
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