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Misja szkoły: 

 

Uczyć, wychowywać, wspierać. 

Twoja przyszłość- naszym celem. 
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6. Statut Szkoły. 

7. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr1 w Sępólnie Krajeńskim. 
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    I       ZAŁOŻENIA 

 

         Nadrzędnym celem wychowawczym w Zespole Szkół nr 1 jest: wychowanie samodzielnego, 

odpowiedzialnego członka społeczności, przygotowanego do podjęcia dalszego kształcenia w szkole 

ponadgimnazjalnej właściwej dla jego zainteresowań i możliwości, świadomego przynależności państwowej 

i kulturowej, przygotowanego do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym 

świecie. 

 

Drogą do osiągnięcia tego celu jest umożliwienie uczniom pełnego, wszechstronnego rozwoju 

osobowości w aspekcie intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, duchowym i moralnym oraz 

wykształcenie postaw uznawanych powszechnie za właściwe i pożądane.   

 

Działania wychowawcze szkoły będą zmierzały w kierunku zachowania właściwych proporcji 

pomiędzy prawami a obowiązkami uczniów.  

 

Szkoła stymulować będzie optymalny rozwój każdego ucznia bez względu na jego pochodzenie, 

status materialny i możliwości. Kształtować będzie umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów rozwijających dojrzałość społeczną                            

i przygotowujących tym samym uczniów do funkcjonowania w różnorodnych sytuacjach społecznych,           

w jakich znajdą się po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

Realizacji celu nadrzędnego, jakim jest ukształtowanie absolwenta odpowiedzialnego, uczciwego, 

samodzielnego, twórczego, postępującego zgodnie z zasadami  moralnymi i umiejącego odnaleźć własne 

miejsce w świecie, służyć będzie sukcesywna realizacja celów szczegółowych polegająca                                   

na systematycznych, długofalowych oddziaływaniach wszystkich pracowników szkoły, rozwijających             

w miarę równomiernie różne sfery osobowości wychowanków, a w szczególności:  

 

 w zakresie rozwoju intelektualnego: umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych 

oraz uczenia się zdolności kojarzenia i zapamiętywania, poznawania swoich uzdolnień, rozszerzania 

własnych zainteresowań, umiejętności wypowiadania się, zdolności do twórczego myślenia, 

dociekliwości poznawczej; 
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 w zakresie rozwoju emocjonalnego: umiejętności poznawania i nazywania własnych emocji oraz 

kontroli nad nimi, wrażliwości, umiejętności obiektywizowania sądów, radzenia sobie ze stresem; 

 

 

 w zakresie kształtowania charakteru (woli): pracowitości, rzetelności, wytrwałości, 

systematyczności, aktywności własnej, umiejętności koncentracji na wykonywanym zadaniu, 

uczciwości wobec siebie i innych ludzi, wiarygodności, samooceny, umiejętności podejmowania 

ważnych i słusznych decyzji; 

 

 w zakresie rozwoju społecznego: umiejętności kontaktowania się z ludźmi, współpracowania         

w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych, tolerancji, szacunku dla innych ludzi oraz 

poszanowania ich praw, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, szacunku dla dobra 

wspólnego, zdecydowania w działaniu, życzliwości i bezinteresowności; 

 

 w zakresie rozwoju duchowego i moralnego: umiejętności dokonywania prawidłowych wyborów, 

odwagi cywilnej, autentyczności i otwartości w działaniu, zainteresowania dorobkiem kultury, 

rozwoju myślenia refleksyjnego, umiejętności oceny własnych zachowań. 

 

 Powyższe cele realizowane będą stopniowo, począwszy od pierwszego etapu edukacyjnego,                    

a skończywszy na trzecim etapie. 

 

       Podstawową metodą realizacji szkolnego programu wychowawczego jest stworzenie szczegółowych 

planów pracy wychowawczej dla poszczególnych klas oraz planów pracy organizacji szkolnych 

działających w oparciu o szkolny program wychowawczy.  
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II     Cele i zadania wychowawcze nauczycieli 

 

1. Wspólnie z uczniami wypracują techniki i metody ułatwiające zdobywanie wiedzy merytorycznej. 

2. Kształtują cechy niezbędne dla umiejętności poznawczych ucznia. 

3. Zwracają szczególna uwagę i podkreślają znaczenie historii, kultury i tradycji. 

4. Uświadamiają uczniom życiową użyteczność nauczanych przedmiotów szkolnych oraz szeroko 

rozumianej edukacji na etapie, na jakim uczniowie się znajdują. 

5. Promują uczniów pracowitych, twórczych, dociekliwych, mobilizują pozostałych do twórczego 

wysiłku. 

6. Duży nacisk kładą na wyrobienie nawyku zdrowego stylu życia. 

7. Zwracają szczególną uwagę na poprawność i kulturę wypowiedzi (zdecydowanie nie tolerują 

wulgaryzmów, które w efekcie prowadzą do eskalacji niewłaściwych zachowań). 

8. Zachęcają uczniów do rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności poprzez promowanie 

udziału w konkursach przedmiotowych (olimpiadach). 

9. Uczą obiektywizacji sądów i ocen oraz tolerancji i szacunku dla innych zdań i poglądów poprzez 

wprowadzanie różnorodnych form dyskusji. 

10. Kształtują właściwe formy komunikacji pomiędzy uczestnikami zajęć i umiejętność pracy w zespole. 

11. Kształtują pożądane nawyki społeczne – szczególnie zwracają uwagę na punktualność, 

systematyczność, rzetelność oraz kulturę bycia w czasie wszystkich zajęć, w tym również                         

na stosowanie form grzecznościowych na co dzień. 

12. Pracują nad stworzeniem życzliwej, przyjaznej atmosfery w czasie lekcji, kształtują zachowania 

prospołeczne i tolerancję np. serdeczność i akceptację dla innych ludzi – nieśmiałych, mniej 

przebojowych, indywidualistów itp.   

13. Traktują obiektywnie zespoły klasowe –  niezależnie od postępów edukacyjnych osiąganych              

na ich przedmiocie. 

14. Uczą wychowanków odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz wykonywane zadania. 

15. W czasie całej działalności edukacyjnej nauczyciele zobowiązani są do kreowania właściwych 

postaw obywatelskich – znajomości: praw i obowiązków obywateli, Konstytucji, Deklaracji Praw 

Człowieka, poszanowania symboli narodowych, państwowych, religijnych; przekazują również 

uczniom ogólnoludzkie normy etyczne i moralne, np.  poszanowanie godności innych osób oraz 

własnej. 

 

Powyższe umiejętności kształtują konsekwentnie wszyscy nauczyciele przedmiotów w ramach zajęć 

edukacyjnych, przykładając dużą wagę do samodzielności i odpowiedzialności uczniów.  
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Istotne znaczenie dla realizacji  zadań wychowawczych ma systematyczne prowadzenie edukacji 

prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej. Na kształcenie umiejętności i postaw prospołecznych 

i patriotycznych szczególnie zwracają uwagę nauczyciele prowadzący zajęcia przygotowujące do życia 

w społeczeństwie:  wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, historii. Ponadto na właściwych 

przedmiotach uwzględnione musi być wychowanie do życia w rodzinie,  wychowanie regionalne, 

wychowanie patriotyczne, prawne   i obywatelskie. 

 

„Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane 

wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Nauczanie uczniów                   

z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowuje się 

do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.” 
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III      Zadania wychowawcy klasy 

 

        Wychowawca realizuje cele wychowawcze zbieżne z celami wychowawczymi realizowanymi                   

w trakcie zajęć edukacyjnych.  Do głównych zadań wychowawcy klasy należy współpraca i współdziałanie 

z nauczycielami uczącymi w danej klasie, rodzicami uczniów oraz specjalistami z zakresu pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej i zdrowotnej na terenie szkoły.  

W tym celu: 

 

 raz w semestrze organizuje spotkania klasowego zespołu wychowawczego, monitoruje dostosowanie 

nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów z niepełno sprawnościami; wspiera pracę                   

w zakresie optymalnego rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych; 

 

 wspólnie z pedagogiem, uczniami i rodzicami uzgadnia plan zajęć wychowawczych w danym roku 

szkolnym zawierający propozycje tematów, form realizacji i terminów; 

 

 pracę wychowawczą prowadzi współdziałając z rodzicami uczniów; w razie potrzeby organizuje 

pomoc rodzicom w ich trudnościach z dziećmi oraz włącza ich w problemy życia klasy i szkoły; 

 

 w bezpośredniej pracy z młodzieżą wspiera i pomaga w rozwoju psychospołecznym ucznia jako 

jednostki oraz klasy jako grupy, organizując wspólnie z uczniami (i ich rodzicami) różne formy życia 

zespołowego w szkole i poza nią, rozwijające jednostki i integrujące klasę, a przede wszystkim: 

 

 na początku pracy wychowawczej organizuje zajęcia integracyjno-adaptacyjne, zmierzające                  

do utworzenia z klasy poprawnie funkcjonującej grupy społecznej, pozytywnie zintegrowanej, opartej 

na wzajemnym szacunku, akceptacji, tolerancji i poszanowaniu odrębności poszczególnych członków 

zespołu klasowego;  

 

 dostarcza wychowankom wiedzę i kształtuje umiejętności niezbędne do poznawania siebie, 

kierowania własnym rozwojem, rozwijania zainteresowań i zdolności, aktywności w różnych 

dziedzinach życia oraz samodzielności i odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach (np. podczas 

pełnienia określonych funkcji lub wykonywania konkretnych zadań na rzecz klasy, szkoły lub 

środowiska); 

 

 uczy rozumienia praw i obowiązków własnych wobec innych oraz innych ludzi wobec siebie, 

demokratycznych i samorządowych form współżycia i interakcji społecznych związanych                          

ze społeczną odpowiedzialnością; 
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 podejmuje, we współpracy ze specjalistami – pedagogiem, psychologiem, logopedą – działania                  

na rzecz zaspokojenia specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wynikających z diagnozy 

psychologicznej; 

 

 kształtuje prawidłowe postawy życiowe – humanizm, szacunek dla drugiego człowieka, jego 

poglądów, przekonań i zachowań, działanie na rzecz dobra innych ludzi; 

 

 uczy i wymaga kultury zachowania w codziennych kontaktach z innymi ludźmi w szkole i poza nią; 

 

  uczy utrzymywania właściwej higieny psychofizycznej oraz organizacji czasu wolnego; 

 

 organizuje zajęcia kształtujące umiejętność zachowania asertywnego oraz umiejętności niezbędne               

w sytuacjach konfliktowych np. umiejętność negocjacji, dyskusji, mediacji; 

 

 uczy radzenia sobie ze stresem; 

 

 przeciwdziała powstawaniu zjawisk patologicznych (zachowań ryzykownych) np. uzależnieniom, 

wagarom, agresji, kradzieżom w trakcie codziennej pracy z uczniami oraz poprzez realizację 

wybranych programów wychowawczo-profilaktycznych; 

 

zadania powyższe wychowawca realizuje w trakcie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, działań 

edukacyjnych, wycieczek, „zielonych szkół”, imprez klasowych i ogólnoszkolnych, opieki nad 

powierzonym mieniem (np. pracowni), w oparciu o stały kontakt z rodzicami uczniów; 

 

 prowadzi w powierzonej sobie klasie szeroko rozumianą działalność wychowawczo-                                

-profilaktyczną poprzez: włączanie wszystkich nauczycieli do realizacji powyższej problematyki oraz 

przeprowadzanie okresowej analizy sytuacji w zakresie zagrożenia zachowaniami ryzykownymi                

w powierzonej sobie klasie; 

 

 wychowawca klasy realizuje ponadto inne, bardziej szczegółowe zadania wynikające za statutu szkoły 

np. prowadzenie dokumentacji klasy, składanie sprawozdań z przebiegu i efektów pracy z  rodzicami, 

nauczycielami i innymi specjalistami; 

 

 w swojej pracy wychowawca otrzymuje pomoc merytoryczną i metodyczną za strony pedagoga, 

psychologa, dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych ośrodków oświatowych, 

medycznych i naukowych. 
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IV     Tematyczne, ogólnoszkolne zadania wychowawcze 

 

1. Bezpieczeństwo: 

 

 zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom w czasie zajęć edukacyjnych w szkole           

i poza nią; 

 tworzenie klimatu szkoły sprzyjającego dobremu samopoczuciu uczniów; 

 kształtowanie świadomości uczniów w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne  

i innych. 

 

2. Zapobieganie patologiom: 

 

 zintegrowanie oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziców poprzez: spotkania                       

z rodzicami (dyskusje, rozmowy, poruszanie aktualnych problemów dotyczących rozwoju 

psychofizycznego dziecka), zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły, wspólną 

organizację uroczystości i imprez szkolnych oraz klasowych; 

 uświadamianie zagrożeń płynących z zażywania środków zmieniających 

świadomość, problem dopalaczy, 

 kształtowanie właściwych postaw i reakcji w sytuacjach kontaktu z substancjami  

psychoaktywnymi, 

 obalanie mitów na temat środków odurzających i dopalaczy (dopalacze to nie 

narkotyki,  miękkie  i twarde  narkotyki, zdrowe papierosy, narkotyki i dopalacze 

pomagają w nauce), 

 dostarczanie wiedzy na temat rodzajów uzależnień, skutków fizycznych, 

psychicznych, społecznych, konsekwencji prawnych, 

 wskazywanie instytucji gdzie można szukać pomocy, 

 gromadzenie informacji świadczących o zażywaniu przez uczniów środków 

odurzających  (od rodziców, uczniów, nauczycieli, policji, kuratorów sądowych), 

 kierowanie uczniów uzależnionych na terapię, współpraca ze specjalistami d.s 

uzależnień, 

 nawiązanie kontaktu z  MOW w Debrznie ( spotkania z wychowankami, spektakle 

profilaktyczne, rozmowy na temat skutków niedostosowania) - edukacja 

rówieśnicza, 

 dyżury specjalistów w ramach ,,drzwi otwartych"- poradnictwo dla rodziców 
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 systematyczne rozpoznawanie skali zjawiska agresji wśród uczniów (badania ankietowe                      

w zależności od potrzeb wychowawcy i uczniów, obserwacje, diagnoza psychologiczna), 

rozmowy na godzinach wychowawczych, stwarzanie uczniom możliwości indywidualnych 

kontaktów z wychowawcą i nauczycielami w przyjaznej  atmosferze; 

 

 współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka: (Poradnia Psychologiczno-                   

-Pedagogiczna, świetlica terapeutyczna, OPS, policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy 

sądowi, Centrum Kultury i Sztuki); 

 

 aktywna współpraca poprzez spotkania z psychologiem i pedagogiem z PPP na prośbę 

rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkoły, uczniów, a także na prośbę pracowników PPP; 

 

 wychwytywanie sytuacji niebezpiecznych dla dzieci (przede wszystkim w czasie przerw 

międzylekcyjnych – aktywne dyżury nauczycieli); natychmiastowe, zgodne z procedurami 

reagowanie na wszelkie przejawy przemocy wśród uczniów; 

 

 

 realizacja tematów związanych z problemami patologii i zagrożeń na godzinach 

wychowawczych oraz innych przedmiotach; 

 

 rozpowszechnianie i prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 

zajęć wyrównawczych i rozwijających oraz innych pozaszkolnych form atrakcyjnego 

spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.  

 

Podstawowym celem powyższych zajęć jest wyposażenie dzieci w rzetelną wiedzę i ważne 

umiejętności takie jak: postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć, uczestnictwo w grupie, 

pokojowe rozwiązywanie problemów, dbanie o zdrowie (z uwzględnieniem tematyki 

uzależnień).  

 

 

3. Konstruktywna współpraca z rodzicami: 

 

  motywowanie rodziców do prowadzenia spójnej (domu i szkoły) pracy wychowawczej; 

 współudział w tworzeniu i realizacji dokumentów regulujących pracę szkoły; 
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 aktywny udział rodziców w strukturach szkoły – Radzie Rodziców; 

 organizowanie dla rodziców spotkań tematycznych (dyskusji, warsztatów) w zakresie 

interesujących ich tematów; 

 nawiązywanie indywidualnej współpracy wynikającej z aktualnych potrzeb dziecka – 

wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wiążących się z: okresem dorastania, 

problemami materialnymi i rodzinnymi, ustalaniem form pracy z dzieckiem zaburzonym, 

zachęcaniem do indywidualnego stymulowania rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych 

(informacja o dostępnych formach kształcenia) itp.; 

 pozyskiwanie od rodziców wniosków i sugestii dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, np. oferty zajęć pozalekcyjnych, metod 

nauczania, sposobów oceniania, metod wychowawczych stosowanych na terenie szkoły, 

różnorodnych form pomocy. 

 

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

 

 poznawanie przez uczniów środowiska lokalnego, jego tradycji i historii poprzez  

organizowanie szkolnych imprez i udział w miejskich imprezach okolicznościowych; 

 zapoznawanie uczniów ze specyfiką i potrzebami środowiska, w którym żyją; wdrażanie 

młodzieży do czynnego udziału w życiu zbiorowości lokalnej; 

  zapoznanie uczniów z lokalnym systemem władzy, zadaniami i możliwościami samorządu 

lokalnego; 

 współpraca kulturalna ze środowiskiem – np. prezentowanie na zewnątrz dorobku twórczego 

dzieci, organizowanie szkolnych form promowania twórczości,  udział w miejskich wystawach, 

imprezach muzycznych, konkursach, szkolnych i pozaszkolnych imprezach sportowych. 

 

 

5. Tworzenie i rozwijanie tradycji szkoły, wdrażanie uczniów do aktywnego 

uczestnictwa w tym tworzeniu: 

 

 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

 Święto Latawca; 

 Dzień Edukacji Narodowej; 

 ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej; 

 Narodowe Święto Niepodległości; 

 andrzejki i mikołajki; 
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 wigilie klasowe; 

 Konkurs Piosenki Religijnej oraz Konkurs Kolęd i Pastorałek; 

 apel bożonarodzeniowy; 

 bal karnawałowy dla klas I – III SP oraz dyskoteki dla klas starszych SP i gimnazjum; 

 Święto Wiosny; 

 Święto Konstytucji 3 Maja; 

 festyn szkolny: „Majówka Rodzinna – JEDYNKA na szóstkę”; 

 Dzień Dziecka; 

 uroczyste pożegnanie absolwentów SP i gimnazjum; 

 uroczyste zakończenie roku szkolnego; 

 

6. Podnoszenie umiejętności wychowawczych nauczycieli (warsztaty, wykłady, 

specjalistyczne kursy) oraz innych pracowników szkoły (zebrania, szkolenia, 

dyskusje). 

 

 

 

7. Edukacja społeczna uczniów, wdrażania do samorządności poprzez aktywny 

udział w organizacji życia szkoły: 

 

 poważne traktowanie wyborów do władz samorządu szkolnego (pomoc w:  formułowaniu 

problemów istotnych dla społeczności szkolnej, konstruowaniu programu wyborczego, 

kształtowaniu umiejętności prezentacji programu i kandydata); 

 

 współodpowiedzialność za organizowanie imprez szkolnych; 

 

 uczenie zasad „zdrowej”, uczciwej  rywalizacji (w ramach przygotowywania do dalszych etapów 

życia). 

 

8. Organizowanie zajęć i spotkań dla uczniów i ich rodziców w zakresie doradztwa  

zawodowego (wyboru szkoły ponadgimnazjalnej): 

 

 prowadzenie systematycznych zajęć kształtujących u uczniów umiejętność rozpoznawania                 

i rozwijania własnych zainteresowań i predyspozycji; 
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 pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji zawodowej i planowaniu kariery – wczesne 

zapoznawanie uczniów ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz warunkami, jakie 

powinien spełniać w zależności od typu wybieranej szkoły; 

 

 kształtowanie umiejętności trafnego rozpoznawania własnych predyspozycji i realnych możliwości; 

 

 organizowanie dla klas III gimnazjum zajęć w zakresie zasad rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych (ze szczególnym uwzględnieniem oferty  naszej gminy oraz gmin okolicznych) 

oraz spotkań z przedstawicielami szkół; 

 

 prowadzenie doradztwa indywidualnego dla uczniów mających problem z decyzją dotyczącą wyboru 

typu szkoły lub profilu kształcenia (pedagog, psycholog); w szczególnych przypadkach 

przeprowadzane są kompleksowe badania możliwości intelektualnych, predyspozycji                          

i zainteresowań. 
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V      Ewaluacja  

 

1. Cykliczna analiza efektów pracy wychowawczej na podstawie ocen zachowania: semestralnych                

i końcoworocznych. 

 

2.  Cykliczna analiza ankiet przeprowadzanych wśród uczniów i rodziców badających występowanie 

zjawisk negatywnych oraz poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 

3. Badanie struktur zespołów klasowych oraz umiejętności funkcjonowania w grupie poprzez ankiety, 

techniki socjometryczne i obserwację. 

 

4. Okresowa wymiana uwag i spostrzeżeń wynikających z badań i obserwacji pracy z grupą i pracy 

indywidualnej z uczniem wszystkich osób biorących udział w procesie wychowania (rodzice, 

nauczyciele, wychowawca, pedagog itd.). 

 

5. Badanie postępów we współpracy z rodzicami poprzez ankiety dla rodziców i dyskusje w czasie 

zebrań, spotkań tematycznych i warsztatowych, z uwzględnieniem stopnia zaangażowania rodziców 

w proces wychowania i udział w życiu szkoły.  

 

6. Na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) zespół wychowawczy ustala priorytety zgodne 

            z kierunkami polityki oświatowej państwa, Kuratorium Oświaty i specyfiką szkoły. 

            Wychowawcy są zobowiązani uwzględnić je w klasowych programach wychowawczych. 
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VI      Sylwetka absolwenta 

 

 

1. Klasy III szkoły podstawowej: 

 

 JEST CIEKAWY ŚWIATA: chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje 

sytuacje i działania innych ludzi, zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu, potrafi 

wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji; 

 

 JEST OTWARTY: współpracuje z osobami dorosłymi w ramach swojej codziennej 

aktywności; przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami; jest gotów 

podejmować działania w sposób planowy; akceptuje ograniczenia swoich możliwości 

wynikające z jego wieku; umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych oraz 

nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich 

odmienność; 

 

 JEST ODPOWIEDZIALNY: wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań; 

potrafi odstąpić od działania, przewidując jego negatywne skutki; rozumie potrzebę 

ponoszenia konsekwencji swoich działań; 

 

 JEST ROZWAŻNY: szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny; potrafi je stosować w swoich 

typowych czynnościach; 

 

 JEST PRAWY: stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu; rozróżnia zachowania 

złe i dobre, rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich; 

 

 JEST UCZYNNY: chce pomagać rówieśnikom w pokonywaniu trudności; chętnie wypełnia 

codzienne obowiązki   w domu i szkole.      
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2. Klasy VI szkoły podstawowej: 

 

 jest optymistą (myśli pozytywnie); 

 działa zgodnie z przyjętymi normami społecznymi; 

  jest komunikatywny; 

  akceptuje siebie i innych, ma poczucie własnej wartości; 

  dba o higienę życia fizycznego i psychicznego; 

 jest asertywny; 

 potrafi przyjmować to, co przynosi życie i podejmować odpowiednie decyzje; 

 dostrzega problemy i umie je wartościować; 

  jest otwarty; 

  jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny; 

  rozwija swoje pasje; 

  jest pozytywnie nastawiony do świata, innych narodów; 

  wykorzystuje nabytą wiedzę w sytuacjach praktycznych; 

 potrafi współpracować w grupie; 

  umie planować i organizować pracę własną; 

 umie dokonać samooceny; 

 wie, gdzie szukać informacji (biblioteka, katalogi, Internet); 

 umie rozwiązywać sytuacje problemowe, potrafi przewidzieć sytuacje niebezpieczne; 

 bezpiecznie porusza się po drogach publicznych; 

 zna język obcy co najmniej w stopniu podstawowym; 

 zna swoje prawa i obowiązki wynikające z przynależności społecznej, lokalnej oraz bycia 

Polakiem  i Europejczykiem. 
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3. Klasy III gimnazjum: 

 

 umie rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne;  

 zna swoje uzdolnienia, rozszerza własne zainteresowania;  

 cechuje go ciekawość poznawcza; 

 umie nazywać własne emocje oraz je kontrolować; 

 jest wrażliwy; 

 obiektywizuje swoje sądy; 

 radzi sobie ze stresem; 

 jest pracowity, rzetelny, wytrwały, systematyczny, aktywny;  

 jest uczciwy wobec siebie i innych ludzi;  

 dokonuje samooceny; 

 podejmuje ważne i słuszne decyzje; 

 współpracuje w grupie, jest wiarygodny;  

 jest odpowiedzialny za siebie i innych; 

 jest tolerancyjny, szanuje innych ludzi oraz ich prawa;  

 umiejętnie radzi sobie w trudnych sytuacjach;  

 szanuje dobro wspólne;  

 cechuje go odwaga cywilna; 

 interesuje się dorobkiem kultury i jest gotowy do uczestnictwa w kulturze; 

 rozwija myślenie refleksyjne;  

 prowadzi zdrowy tryb życia; 

 jest kreatywny. 
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Aneks do Szkolnego Programu Wychowawczego 

 

Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

 

A. Wstęp 

1. Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982r. Nr 35, poz. 228 

ze zmianami - tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.  109) oraz przepisy wykonawcze w związku z tą 

ustawą. 

2) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 

1982r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198). 

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zmianami). 

5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r. w sprawie form i metod 

działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami). 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226). 

w którym czytamy: 

„Szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze statutem, strategię działań wychowawczych 

i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

która uwzględnia w szczególności: 

1. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia 

psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli; 

2. Opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej; 

3. Określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, 

zagrożonych uzależnieniem; 

4. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi 

i substancjami psychotropowymi, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencje; 

5. Współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych 

oraz interwencyjnych; 
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6. Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach profilaktycznych i w zajęciach umożliwiających, 

alternatywne wobec zachowań ryzykownych, zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych; 

7. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży 

oraz stopnia zagrożenia; 

8. Edukację rówieśniczą; 

9. Sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających 

interwencji; 

10. Współpracę z różnymi instytucjami, w szczególności organizacjami pozarządowymi, wspierającymi 

działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży; 

11. Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, rozwijanie ich poczucia własnej wartości 

oraz motywowanie do podejmowania różnych form aktywności, w tym aktywności pozaszkolnej, 

zaspokajających ich potrzeby psychiczne i społeczne, rozwijających zainteresowania i umiejętności 

psychospołeczne; 

12. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży oraz sposobu podejmowania wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia 

uzależnieniem; 

13. Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych 

i zapobiegawczych.” 

B Uwarunkowania strategii.  

Uwarunkowaniem strategii jest zaangażowanie się w nią głównych jej aktorów: uczniów, rodziców oraz 

nauczycieli. 

C Diagnoza aktualnego stanu. 

1. W zespole są realizowane programy promujące  zdrowy styl życia oraz program wychowawczy i 

profilaktyczny. Programy te szeroko ujmują tematykę uzależnień. 

2. W odpowiedzi na potrzeby prowadzone są badania mające na celu określenie zagrożeń na jakie narażona 

jest młodzież naszego gimnazjum. 

3. Mamy do czynienia z używaniem alkoholu i paleniem papierosów. Wydarzenia takie mają miejsce poza 

szkołą. Mamy także do czynienia z wagarami uczniów klas szkoły podstawowej (klasy starsze) i gimnazjum. 

4. Zdarzają się przypadki agresji w stosunku do uczniów, chuligańskich   wybryków, niszczenia mienia 

szkolnego.  

D Główne kierunki pracy. 

1. Uwzględnienie tematyki przeciwdziałania uzależnieniom i agresji w planach pracy zespołu odpowiednio na 

każdym etapie edukacyjnym i efektywna ich ewaluacja. 

2. Zjednywanie do współpracy i pomocy w realizacji strategii rodziców, samorządu szkolnego i innych 

organizacji szkolnych. 
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3. Akcje informacyjne i  promujące zdrowy styl życia (bez nałogów), pokazywanie przykładów, spotkania dla 

uczniów i rodziców z osobami związanymi blisko z przeciwdziałaniem uzależnieniom. 

4. Prowadzenie systematycznej współpracy z władzami gminy, policją i służbą zdrowia. 

5. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką w Sępólnie Krajeńskim. 

E Priorytety i cele strategiczne 

1. Poprawa jakości pracy szkoły – szkoła przyjazna dla ucznia i rodzica. 

2. Efektywna praca profilaktyczna szkoły – uczniowie są przekonani o słuszności  postaw asertywności, umiaru i 

abstynencji. 

3. Efektywna praca wychowawcza – uczniowie przeciwdziałają przejawom chuligaństwa i wandalizmu, 

używaniu wulgaryzmów. 

4. Dobra współpraca z rodzicami – szkoła skutecznie pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

5. Szkoła dobrze współpracuje z Kościołem, samorządem, poradniami i policją. 

F Cele operacyjne 

1. Docieranie z informacją i propagowanie postaw.  

a) wychowawcy klas organizują w każdym roku szkolnym lekcje wychowawcze, spotkania, pogadanki i 

imprezy i skutecznie docierają z informacją  o uzależnieniach do uczniów i rodziców. 

b) nauczyciele realizując edukację prozdrowotną dostarczają wiadomości                              i przykładów 

postaw zdrowego stylu życia. Nauczyciele wychowania fizycznego w ramach lekcji przekonują do 

czerpania radości z wysiłku fizycznego i zainteresowania szlachetną, sportową rywalizacją. 

c) wychowawcy klas, pedagog szkolny, pielęgniarka i nauczyciele wychowania fizycznego organizują 

tematyczne gazetki i wystawy. 

d) w każdym roku szkolnym organizowane są imprezy środowiskowe promujące zdrowy styl życia oraz 

prelekcje dla rodziców, nauczycieli i uczniów. 

e) ewaluacja systemu oceniania z zachowania i wyciąganie wniosków. 

2. Doskonalenie treści i formy pracy profilaktycznej. 

a) podsumowanie działań dwa razy w roku szkolnym – zgodnie z zaangażowaniem – SU, analiza sytuacji 

wychowawczej (pedagog szkolny), 

b) prowadzenie przez pedagoga szkolnego badań (ankiety, wywiady) dotyczących zagrożenia uzależnieniem 

– w ramach potrzeb, 

c) szkolenia rady pedagogicznej, 

d) dobra współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

e) dobra współpraca z rodzicami, policją i służbą zdrowia, 
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f) wykorzystanie edukacji rówieśniczej, spotkania ze starszą młodzieżą. 

3. Aktywizacja młodzieży. 

a) organizowanie kółek zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i innych możliwości pożytecznego spędzenia 

czasu. 

b) organizowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

c) przydzielanie ról społecznych, wyróżnianie i nagradzanie. 

4. Współdziałanie ze środowiskiem 

a) badanie najbliższego środowiska ucznia – zbieranie informacji. 

b) występowanie z apelem do właścicieli sklepów o respektowanie obowiązujących przepisów sprzedaży 

alkoholu i papierosów niepełnoletnim. 

c) zgłaszanie do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych udokumentowanych oraz na 

policję przypadków sprzedaży nieletnim alkoholu i papierosów. 

 

G. Procedury postępowania w sytuacjach wymagających interwencji znajdują się w Statucie Szkoły. 

5. Monitoring i ewaluacja pracy. 

a. pedagog szkolny, wychowawcy i dyrektor w sposób ciągły zbierają informację o ryzykownych 

zachowaniach uczniów, 

b. według potrzeb przeprowadza się ewaluację pracy profilaktycznej szkoły. 

 

 

Aktualizacja: styczeń 2010r. 

 


