Szkoła Podstawowa nr 2
im. Wojska Polskiego

w Przemkowie

PROGRAM
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Wojska Polskiego
w Przemkowie

Zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez:
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie dnia 21 września 2017 roku,
Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie dnia 27 września 2017 roku.
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Podstawa prawna:
• Konstytucja RP art. 48 ust.1, art.54 ust.3-4, art. 70 ust.1;
• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia
20 listopada 1989 r.;
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
• Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej;
• Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu
nauczania szkolnego orz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz
metodach i świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania
i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom
psychicznym;
• Ustawa
z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
• Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania
i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem;
• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych;
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku;
• Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
• Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej
w celu przeciwdziałania narkomanii;
• Statut Szkoły;
• Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
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Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny stawia w centrum podmiotowość ucznia
i indywidualizację jego potrzeb. Zwraca uwagę na konieczność zachowania proporcji między wiedzą,
umiejętnościami i wychowaniem. Zaprojektowane działania skierowane są na uczniów, jako jednostki
i jako członków społeczności oraz na rodziców i nauczycieli.
W przygotowaniu programu wzięto pod uwagę wyniki dotychczasowej pracy wychowawczej,
zjawiska, z którymi stykali się nauczyciele i wychowawcy w ramach lekcji, wycieczek - oraz na które
wskazywały wyniki ankiet, spotkań, wywiadów rodzicami, uczniami, wywiadów środowiskowych,
obserwacje oraz wszelkie formy pracy pedagogicznej.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

1. Cele ogólne programu:
Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i ciepła w szkole i klasie.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów.
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym wśród uczniów.
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pokonywania niepowodzeń
życiowych, przede wszystkim zaś szkolnych.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny i wdrażanie do pracy nad sobą.
Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie zagrożeń (nikotynizm, alkoholizm, narkomania,
grupy destrukcyjne, przemoc, cyberprzemoc, media – manipulacje, dyskryminacja).
Otoczenie szczególną opieką uczniów, którzy zetknęli się z czynnikami ryzyka.
Zwiększenie aktywności rodziców we współpracy ze szkołą.
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w poprawianiu sprawności fizycznej i pokonywanie
trudności w celu poprawy osiągnięć sportowych w stosunku do własnych możliwości ucznia.
Kształtowanie tolerancji w stosunku do swojej i współćwiczących sprawności fizycznej jako
akceptacji poziomu indywidualnego, autonomicznego rozwoju cech motorycznych.

12)
13)
14)

2. Cele operacyjne programu:
Uczeń:
Uświadamia sobie poczucie własnej wartości, zna swoje prawa i potrafi je bronić.
Rozwija swoje zainteresowania, kształtuje w sobie umiejętności podejmowania i realizacji własnych
pomysłów oraz samodzielności.
Stara się budować pozytywny obraz własnej osoby, opanowuje własne emocje.
Wyrabia umiejętność budowania pozytywnych relacji z ludźmi oraz radzenia sobie ze stresem,
prezentuje postawę tolerancyjną wobec innych osób, szanuje poglądy drugiego człowieka.
Jest tolerancyjny, nie przejawia zachowań związanych z dyskryminacją.
Zdobywa umiejętności asertywne, radzi sobie w sytuacjach trudnych i pokonuje niepowodzenia.
Dba o zdrowy styl życia, spędzając aktywnie czas wolny.
Wzmacnia naturalne systemy wsparcia (rodzina, grupa).
Zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności dotyczące zdrowia fizycznego, psychicznego
i społecznego.
Zna działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, grupy
destrukcyjne, przemoc, cyberprzemoc, media –manipulacje).
Kształci postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z paleniem
papierosów i innych środków odurzających oraz innych uzależnień.
Zna poziom swoich osiągnięć motorycznych.
Dostrzega piękno otaczającego świata, dba o zdrowy styl życia spędzając aktywnie czas wolny.
Stara się poprawić swoją sprawność fizyczną.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Czynniki ryzyka:
Środowisko społeczne promujące dane wzorce zachowań.
Normy społeczne (obyczaje) prowokujące dane zachowania.
Modelowanie takich zachowań w domu i w szkole.
Konflikty i doświadczenie izolacji w dzieciństwie.
Grupa rówieśnicza.
Niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

4. Czynniki chroniące młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych:
Silna więź emocjonalna z rodzicami.
Zainteresowanie nauką.
Szacunek do norm, wartości i autorytetów.
Stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą.
Zdolności umożliwiające dobre wyniki w nauce.
Umiejętność rozwiązywania problemów.
Wrażliwość społeczna.
Poczucie własnej wartości.
Osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących.
5. Zadania szkoły:
Kształtowanie twórczego, logicznego myślenia.
Ukazywanie korzyści wypływających z własnych zainteresowań.
Ukazywanie korzyści płynących z postaw tolerancyjnych.
Umiejętność argumentowania własnych uczuć i myśli, przyjmowania argumentów innych,
uczestnictwo w rozmowie.
Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z emocjami i stresem.
Zapoznanie z mechanizmem powstawania konfliktów.
Rozwijanie spostrzegawczości dzieci i umiejętności obserwacji w środowisku.
Uczenie szacunku do przyrody.
Pomoc w poznawaniu różnych technik uczenia się.
Kierowanie samokontrolą ucznia i nauka samooceny.
Kształtowanie nawyków dbania o higienę i własne zdrowie.
Uświadamianie zagrożeń współczesnej cywilizacji wpływających na zdrowie.
Wyrabianie nawyków higienicznego uczenia się i spędzania wolnego czasu.
Zachęcanie do działalności sportowej i turystycznej.
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym wśród uczniów. Doskonalenie umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pokonywania niepowodzeń życiowych, przede wszystkim zaś
szkolnych.
Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie zagrożeń (nikotynizm, alkoholizm, narkomania,
grupy destrukcyjne, przemoc, media –manipulacje, dyskryminacja).
Zachęcanie do uprawiania wybranej przez siebie aktywności ruchowej.
Umiejętność analizowania sytuacji.
Umiejętność oceny własnych zachowań.
Ćwiczenie postaw asertywnych.
Umiejętność uczestniczenia w rozmowie z poszanowaniem wypowiedzi innych.
Umiejętność bezinteresownej pomocy, podejmowanie działań związanych z wolontariatem.
Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów.
Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i ciepła, w szkole i klasie.
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym wśród uczniów.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny i wdrażanie do pracy nad sobą.
Zwiększenie aktywności rodziców we współpracy ze szkołą.
Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pokonywania niepowodzeń
życiowych, przede wszystkim zaś szkolnych.
Otoczenie szczególną opieką uczniów, którzy zetknęli się z czynnikami ryzyka.
Wyrabianie umiejętności budowania pozytywnych relacji z ludźmi oraz radzenia sobie ze stresem,
prezentowania postawy tolerancyjnej wobec innych osób.
6. Proponowane metody pracy:
Rozmowy.
Pogadanki.
Dyskusje, debaty.
Prelekcje.
Dzielenie się doświadczeniami.
Pokazy.
Konkursy.
Projekcje filmów.
Spektakle profilaktyczne.
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Warsztaty.
Ankiety.
Metody aktywizujące - gazetki, drama, rysunek.
Zawody sportowe.
Testy sprawności fizycznej.
Strefa nauki, strona internetowa szkoły.
Indywidualna pomoc w świetlicy, pomoc koleżeńska.
Zabawy integrujące (klanza).
Gry planszowe edukujące.
7. Efekty działań:

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. WOJSKA POLSKIEGO W PRZEMKOWIE
SAMODZIELNY – ODPOWIEDZIALNY - KULTURALNY
Uczeń:
1) Rozwija zainteresowania.
2) Jest ciekawy świata.
3) Rozumie i szanuje poglądy drugiego człowieka.
4) Jest tolerancyjny, nie przejawia zachowań związanych z dyskryminacją.
5) Opanowuje własne emocje.
6) Dostrzega piękno otaczającego świata.
7) Systematycznie uczy się.
8) Określa jakie działania są korzystne i niekorzystne dla jego zdrowia.
9) Zna różne właściwe drogi szukania pomocy w razie problemów życiowych.
10) Uświadamia sobie poczucie własnej wartości.
11) Propaguje zdrowy styl życia.
12) Radzi sobie w sytuacjach trudnych i pokonuje niepowodzenia.
13) Zna działania profilaktyczne w zakresie zagrożeń (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, grupy
destrukcyjne, przemoc, media –manipulacje).
14) Zna swoje prawa i potrafi je bronić.
15) Zdobywa umiejętności asertywne, dba o zdrowy styl życia, spędzając aktywnie czas wolny.
16) Dokonuje oceny własnych zachowań.
17) Komunikuje się z grupą, społeczeństwem, rodziną.

5

SSzzkkoołłaa PPooddssttaaw
woow
waa nnrr 22 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
Rok szkolny 2017/2018

Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym
dla uczniów klas I - III
CELE

ZADANIA

Praca z uczniem zdolnym

Rozwijanie uzdolnień.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.
Rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu.

- koła zainteresowań
- programy edukacyjne
- cykl zajęć “Odkrywam czytanie”
- programy komputerowe
- konkursy
- gry i zabawy edukacyjne
-”mały nauczyciel”
- indywidualizacja pracy
- aktywizujące metody i techniki nauczania
- poznawanie stylów uczenia się

Praca z uczniem wykazującym trudności edukacyjne/wychowawcze

Wyrównywanie szans edukacyjnych.
Korygowanie i kompensowanie zaburzeń.
Wyzwalanie potencjalnych możliwości dziecka.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

- indywidualizacja pracy
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- zajęcia rewalidacyjne
- współpraca z pedagogiem i z PPP
- stosowanie zaleceń PPP
- programy edukacyjne
- cykl zajęć “Odkrywam czytanie”
- programy komputerowe
- pomoc koleżeńska
- aktywizujące metody i techniki nauczania
- programy profilaktyczne
- poznawanie stylów uczenia się

Dokonywanie oceny własnych zachowań. Reagowanie adekwatnie do sytuacji.
Kształtowanie umiejętności samooceny oraz
poprawnego reagowania w różnych sytuacjach
(agresji, dyskryminacji).
Poznanie zasad zachowania się w miejscach
publicznych.
Uczenie rozpoznawania własnych wad i zalet.
Rozwijanie poczucia tożsamości i poczucia własnej
wartości.
Integrowanie zespołów klasowych.
Kształtowanie kulturalnego zachowania się.
Promowanie postawy asertywnej.

- scenki rodzajowe
- psychozabawa
- rozmowa
- zadania praktyczne
-aktywizujące metody i techniki pracy
- wycieczki
- uroczystości
- apele
- regulaminy
- dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia
- przedstawienia profilaktyczne

Działania na rzecz innych
Kształtowanie empatii wobec potrzebujących.

- akcje charytatywne
- wolontariat
- pomoc koleżeńska
- zajęcia i ntegrujące

Opanowywanie emocji
Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie
z emocjami.
Poznanie sposobów pokojowego rozwiązywania

- filmy edukacyjne
- drama
- ćwiczenia praktyczne
6
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problemów.

- rozmowa
- gry dydaktyczne
- metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów
- alfabet emocji

Określenie działań korzystnych i niekorzystnych dla zdrowia i bezpieczeństwa
Kształtowanie nawyków dbania o higienę, zdrowie
i bezpieczeństwo.
Wyrabianie nawyków higienicznego uczenia się
i aktywnego spędzania czasu wolnego
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Zachęcanie do działalności sportowej
i turystyki.
Przestrzeganie regulaminów, zasad fair play ze
szczególnym zwróceniem uwagi na
bezpieczeństwo.
Przeciwdziałanie agresji, profilaktyka uzależnień.
Wypowiadanie wojny próchnicy.
Antynikotynowe działania profilaktyczne “Czyste
powietrze wokół nas”.
Propagowanie zdrowego odżywiania się
“Cukierki”.
Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania
z komputera i Internetu.

- filmy edukacyjne
- przedstawienia teatralne
- pogadanki
- apele
- gimnastyka śródlekcyjna
- ćwiczenia relaksacyjne
- muzyka relaksacyjna
- historyjki obrazkowe
- zawody
- spartakiady
- wycieczki,
- programy edukacyjne
- poznanie form czynnego wypoczynku
- spotkania z ciekawymi osobami
- pogadanki z pielęgniarką, elmeksacja
- współpraca z gabinetem stomatologicznym

Moje prawa – prawa innych
Poznanie praw i obowiązków ucznia/dziecka.
Ustalenie zasad współżycia i współdziałania
w zespole.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje
postępowanie.
Zapoznanie uczniów z zasadami działalności
samorządu szkolnego i klasowego.

- bloki tematyczne,
- statut szkoły
- spotkania z Rzecznikiem Praw Ucznia, pedagogiem,
opiekunem SU
- gazetki
- rozmowy
- plakaty
- przeprowadzanie wyborów klasowych i SU

Tradycje i zwyczaje szkolne, lokalne
Kultywowanie tradycji i zwyczajów.

- udział i organizacja uroczystości i imprez klasowych
szkolnych, środowiskowych
- konkursy, wystawa prac
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Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym
dla uczniów klas IV - VIII

CELE

ZADANIA

Uczeń jest aktywny.
Ukazywanie korzyści wypływających z rozwijania
własnych zainteresowań.

Spotkania z ciekawymi ludźmi. Propagowanie kół
zainteresowań.

Kształtowanie twórczego, logicznego myślenia

Motywowanie do podejmowania działań
w przygotowaniu i prowadzeniu imprez klasowych.

Zachęcanie do czytelnictwa.

Udział w spotkaniach z autorami książek.

Sprzyjanie twórczym postawom.

Organizowanie i udział w konkursach, redagowanie gazetki
szkolnej.

Pomoc w poznawaniu różnych technik uczenia się.

Pogadanka.

Inspirowanie uczniów do przygotowywania
materiałów pomocniczych do lekcji

Tworzenie materiałów wg własnych pomysłów.

Rozwijanie poczucia tożsamości i poczucia własnej
wartości

Rozmowy, pogadanki, dostosowywanie wymagań do
możliwości ucznia, realizacja tematów lekcyjnych.

Zachęcanie do działalności sportowej
i turystyki.

Organizacja i udział w Dniu Sportu. Wycieczki klasowe
i przedmiotowe.

Zapoznanie uczniów z indywidualnymi
możliwościami fizycznymi

Diagnoza sprawności fizycznej za pomocą testów
sprawdzających cechy motoryczne: szybkość,
wytrzymałość, siła, zwinność, gibkość, moc.

Zachęcanie uczniów do uczestnictwa
w wolontariacie

Udział w akcjach wolontariatu.

Upowszechnianie wiedzy na temat
praw i obowiązków ucznia i człowieka

Rozmowy, pogadanki, ulotki, scenki rodzajowe,
wprowadzanie fragmentów Konstytucji RP, Karty Praw
Dziecka

Wskazywanie możliwości i miejsc
pomocy w środowisku szkolnym i lokalnym

Rozmowy, pogadanki, ulotki, scenki rodzajowe.

Rozumie i szanuje poglądy drugiego. Reaguje na zachowania nietolerancji.
Przeciwdziałanie dyskryminacji

Realizacja tematyki godzin z wychowawcą.
Rozmowy z wychowawca i pedagogiem szkolnym.

Zapoznanie z pojęciem „dyskryminacja”
Uwrażliwianie na zachowania dyskryminujące

Rozmowy i dyskusje na zajęciach z wychowawcą.

Rozpoznawanie zachowań dyskryminujących

Praca z tekstem literackim, scenki rodzajowe.

Uczenie współpracy

Współpraca z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

Ćwiczenie postaw asertywnych.
Potrafi reagować na zachowania nietolerancji.

Pogadanki i scenki rodzajowe.

Promowanie postawy tolerancji wśród uczniów

Dyskusja w oparciu o zaistniałe sytuacje życiowe i szkolne
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w stosunku do indywidualnych możliwości
Ukazywanie korzyści płynących z postaw
tolerancyjnych.

Realizacja tematyki godzin wychowawczych. Wspólne
wycieczki, spotkania z okazji świąt, uroczystości, Dnia
Sportu, Dziecka.

Umiejętność argumentowania własnych uczuć
i myśli, przyjmowania argumentów innych,
uczestniczenia w rozmowie

Realizacja tematyki godzin wychowawczych. Indywidualne
rozmowy z uczniami. Zwracanie uwagi na wykorzystanie
zwrotów grzecznościowych, unikanie wulgaryzmów.

Opanowuje własne emocje.
Umiejętność oceny własnych zachowań, wad i zalet

Analiza zachowania.

Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z
emocjami i stresem. Ukazanie roli uczuć
w naszym życiu.

- warsztaty
- lekcje wychowawcze
- teksty literackie
- tematyka WR, pogadanki, dramy, praca z tekstem,
metoda działalności praktycznej

Poznanie i doskonalenie umiejętności
rozwiązywania konfliktów

Realizacja tematyki godzin wychowawczych. Reagowanie
na przejawy zła i niesprawiedliwości, pogadanki, scenki,
spektakle teatralne

Zaznajamianie uczniów z zasadami zachowania w
różnych sytuacjach międzyludzkich

- scenki rodzajowe, pogadanki

Dostrzega piękno otaczającego go świata.
Uczenie szacunku do przyrody.

Udział w akcjach „Sprzątania Świata”, Dbałość o porządek
na boisku szkolnym i terenie wokół szkoły.
Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się wobec
zwierząt, roślin na przerwach i wycieczce.

Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności
obserwacji w środowisku.

Wycieczki.

Zachęcanie do działalności sportowej
i turystyki.

Organizacja i udział w Dniu Sportu. Wycieczki klasowe
i przedmiotowe.
- wycieczki piesze, rowerowe
- spotkania towarzyskie
- ogniska
- wyjazdy na basen
- zabawy na świeżym powietrzu
- dyskoteki i zabawy

Organizowanie aktywnego wypoczynku

Systematycznie się uczy.
Kierowanie samokontrolą ucznia i nauka oceny.

Zapobieganie problemom w nauce

Zwracanie uwagi na konieczność systematycznego uczenia
się. Nadzór nad samodzielnym i systematycznym
kontrolowaniem przez uczniów swoich osiągnięć
i zachowań poprzez wpisy ocen do dzienniczka.
- organizowanie grup samopomocy koleżeńskiej.
- wskazywanie metod efektywnej nauki.
- zachęcanie do systematycznej pracy i nauki
- zachęcanie do korzystania z zajęć wyrównawczych
i kół zainteresowań
- dostosowywanie wymagań edukacyjnych
- kierowanie do PPP
- wywiadówki z rodzicami i nawiązanie współpracy
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- diagnoza stylów uczenia się,

Przeciwdziałanie absencji.

Kontrolowanie usprawiedliwień. Egzekwowanie
terminowych i pisemnych usprawiedliwień.
Kontakt z rodzicami. Rozmowy wychowawcy
z uczniem.

Przygotowanie uczniów do dalszej drogi
kształcenia.

- poznanie mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz
predyspozycji,
- przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia
się na rynku pracy,
- pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy na temat
możliwości dalszej edukacji, form aktywności społecznej,
perspektyw na rynku pracy,
- organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół średnich

Zna działania korzystne i niekorzystne dla zdrowia.
Kształtowanie nawyków dbania
o higienę i własne zdrowie.

Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką szkolną.
Zapoznanie z podstawowymi normami żywieniowymizdrowe odżywianie się.

Wyrabianie nawyków higienicznego uczenia się
i spędzania wolnego czasu.

Realizacja tematyki godzin wychowawczych. Układanie
planu dnia. Rozmowy indywidualne.

Zachęcanie do działalności sportowej
i turystyki.

Udział w Dniu Sportu, wycieczka do lasu ( gry i zabawy na
świeżym powietrzu). Planowanie dni wolnych od nauki
szkolnej, ferii zimowych, wakacji.

Uświadamianie zagrożeń współczesnej cywilizacji
wpływających na zdrowie.

Zajęcia warsztatowe z pedagogiem.
Tematyka lekcji wychowawczych.

Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania z
komputera i Internetu

- dyskusje
- pogadanki,
- profilaktyczne spektakle teatralne

Uświadomienie zagrożeń płynących z gier
komputerowych, korzystania z Internetu

- zajęcia warsztatowe

Działania profilaktyczne w zakresie uzależnień.

- zajęcia warsztatowe, pogadanki, wykład

Uświadamianie uczniów o szkodliwości stosowania
używek; AIDS

- realizacja rekomendowanych programów,
- zajęcia warsztatowe, dyskusje, pogadanki

Poszerzanie wiedzy o środkach psychoaktywnych

Filmy, programy TV, ulotki, plakaty

Szanuje cudzą własność.
Poszanowanie cudzej własności intelektualnej.

Stwarzanie optymalnych warunków do samodzielnego
wykonywania prac kontrolnych i kontrolowanie
wykonywania zadań domowych. Organizowanie pomocy
koleżeńskiej.

Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym.

Zapewnianie kontaktu z wartościami kultury

- wyjazdy do kina
- wyjazdy na spektakle teatralne
- audycje muzyczne
- wyjazdy do Opery
- prezentacje inscenizacji teatralnych na apelach szkolnych

10

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie
Rok szkolny 2017/2018

Uczy się samorządności i patriotyzmu.
Zapoznanie uczniów z zasadami działalności
samorządu szkolnego i klasowego
Przygotowywanie uroczystości i imprez klasowych
i szkolnych
Kształtowanie postaw patriotycznych

Przeprowadzanie wyborów
Praca w samorządzie klasowym, SU, w zespole klasowym,
w grupach zainteresowań.
Przygotowywanie uroczystości państwowych, udział
w apelach.
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