PROGRAM WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNY
na rok szkolny 2018/2019

Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich
z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich
41-949 Piekary Śląskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 108, tel. (32) 287 94 56

"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie- naucz.
Jeśli nie wie- wytłumacz.
Jeśli nie może- pomóż"
Janusz Korczak

WSTĘP
Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej,
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i
uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni
opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują̨ jego charakter, przekazują̨
doświadczenia, kształtują̨ system wartości. Szkoła pełni funkcję wspomagającą̨ w
działaniu rodziców. Nauczyciele wspierają̨ rodziców w dziedzinie wychowania. Celem
ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwó j osobowy ucznió w, ich zdolnoś ci
umysłowych oraz fizycznych, a takż e talentów.
Niniejszy Program został wypracowany przez Radę Pedagogiczną i Radę
Rodzicó w.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły odwołuje się do celowości działań́
wychowawczych oraz zbieżności działań wychowawczych rodziców i wszystkich
nauczycieli, uwzglę dnia zró ż nicowany wiek ucznió w oraz tradycje kulturowe i religijne
wszystkich człokó w społecznoś ci szkolnej.
W szkole funkcjonują̨ procedury bezpieczeństwa, procedury kryzysowe i
regulaminy obowiązujące ucznia. Szkoła uczy dyscypliny, któ ra jest istotnym elementem
prawidłowego kształtowania osobowości młodego człowieka.
Wychowanie zgodne z przyję tym programem sprzyja rozwijaniu obywatelskich,
patriotycznych i społecznych postaw ucznió w.
W wyniku realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego uczeń poznaje
siebie, swoje potrzeby, emocje, aspiracje i moż liwoś ci, zapoznaje się z cechami rozwoju
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fizycznego, uczy się dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, oceniać́ osiągniecia,
planować́ doskonalenie oraz brać odpowiedzialność za własny rozwó j.

PRAWNA PODSTAWA
•

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

•

Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia
20 listopada 1989 r.

•

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

•

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

•

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

•

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

•

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych.

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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.

•

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,

•

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019.

•

Statut MSP13 w Piekarach Śląskich.

MISJA SZKOŁY
1. Dążymy

do

wychowania ucznia

mającego

świadomość, że

jest człowiekiem społeczności szkolnej.
2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie
wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i
umieję tności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
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4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych
uczniów.
5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

WIZJA SZKOŁY
Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do
kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczoprofilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu
wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie
własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie.
Wykorzystujemy

najnowsze

zdobycze

techniki

informacyjnej i

informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł
rozwijać swoje zainteresowania, umieję tności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra
pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi
uczniowie bę dą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem
przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami,
Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Bę dą szanować kulturę i tradycję .
Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości
propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru.

CHARAKTERYSTYKA

ŚRODOWISKA

WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNEGO

Szkoła podstawowa liczy w roku 2018/2019 25 oddziałów: 7 oddziałó w edukacji
wczesnoszkolnej, 15 oddziałó w klas IV-VIII i 3 oddziałó w gimnazjalnych.
Zasady funkcjonowania szkoły okreś lają: Statut, niniejszy Program, zatwierdzone
przez Radę

Pedagogiczną programy nauczania oraz procedury i regulaminy

wewnątrzszkolne.
Szkoła położ ona jest na terenie osiedla Powstańców Śląskich.
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Wyposaż enie klas i pracowni, a takż e stan higieny szkoły odpowiada bardzo
dobrym standardom. W szkole funkcjonuje stołó wka, a obiady przygotowywane są na
miejscu, w szkolnej kuchni.
Uczniowie i rodzice mają moż liwoś ć korzystania z pomocy specjalistó w szkolnych:
pedagoga, logopedy. Na terenie szkoły funkcjonuje gabinet pielę gniarki szkolnej. W
budynku placówki mieści się także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z którą
współpracujemy. Szkoła wspó łpracuje z Miejskim Oś rodkiem Pomocy Rodzinie i innymi
instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Uczniowie uczą się i pozostają pod opieką wykwalifikowanej i doś wiadczonej
kadry pedagogicznej. Ś rodowisko ucznió w jest bardzo zró ż nicowane. Czę ść rodzicó w
naszych ucznió w potrzebuje duż ego wsparcia w kwestiach procesu wychowawczego i
dydaktycznego, a takż e wsparcia w sferze materialno-bytowej. Liczna grupa rodzicó w
chę tnie podejmuje wspó łpracę i angaż uje się w ż ycie szkoły.
Motywacja ucznió w do nauki, udziału w przedsię wzię ciach szkolnych oraz
zaję ciach dodatkowych jest na bardzo zró ż nicowanym poziomie. Są uczniowie aktywni,
chę tni do podejmowania ró ż nych inicjatyw - uczestniczą w działaniach samorządu,
wolontariatu oraz w strukturach ZHP.
Wś ró d ucznió w są takż e ci, któ rym brakuje motywacji do działania.
Uczniowie nie stwarzają wię kszych problemó w wychowawczych, zdarzają się
jednak pojedyncze przypadki agresji, zwłaszcza słownej, poszturchiwania.
Szkoła kształtuje postawy poszanowania dla dziedzictwa narodowego oraz innych
kultur i tradycji poprzez organizację uroczystoś ci szkolnych i udział społecznoś ci szkolnej
w rocznicach wydarzeń historycznych na terenie miasta.
Program

wychowawczo-profilaktyczny

został

opracowany

na podstawie obserwacji dokonywanych przez nauczycieli, indywidualnych rozmó w z
uczniami i rodzicami oraz ankiet przeprowadzonych wś ró d ucznió w i rodzicó w
wybranych klas.

MODEL ABSOLWENTA
Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:
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w sferze nauki:
•

sprawnie posługiwał się ję zykiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł
informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę , umiał
korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;

•

potrafił posługiwać się ję zykiem obcym ;

•

posiadał umieję tność logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,

•

był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie,
twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia;

•

miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że
każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i był gotów go
podejmować.
w sferze społecznej:

•

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

•

znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chę ć poznania
ojczystego kraju i jego zwyczajów;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

przestrzegał praw osób niepełnosprawnych i szanował ich godność
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową.

w sferze kulturowej:
•

uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass
mediów;

•

umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec
programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał mechanizmy działania
reklamy;

•

znał i szanował tradycje swojego narodu, miasta, szkoły i rodziny,

•

był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał sport, w miarę swoich możliwości
śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZOPROFILAKTYCZNEGO
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej
szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu
ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnię cie pełnej dojrzałości
w sferze:
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1.fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i
umieję tności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania
zachowań prozdrowotnych;
2.

psychicznej - ukierunkowanej na zbudowaniu równowagi i harmonii

psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i
innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnię cie
właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chę ci do
życia i witalności;
3.

społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu

społecznym, opartej na umieję tności samodzielnej analizy wzorów i norm
oraz

ćwiczeniu

społecznych

umieję tności wypełniania ról

społecznych;
4.
aksjologicznej - 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 bę dzie w formie pogadanek, zaję ć
warsztatowych, treningów umieję tności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów,
a także w innych postaciach uwzglę dniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.
ZADANIA
1. budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z
najważniejszych wartości w życiu;
3. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków wię zi ze szkołą oraz społecznością
lokalną;
4. rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu;
5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie
prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także
nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie wię zi
z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
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CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku do tradycji, wskazywanie
wzorców postepowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej;

3. formowanie u uczniowi poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godnoś ci
innych osó b;

4. rozwijanie

kompetencji

takich,

jak

kreatywność,

innowacyjność

i

przedsię biorczość;

5. rozwijanie umieję tnoś ci krytycznego i logicznego myś lenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;

6. ukazywanie wartoś ci wiedzy jako podstawy do rozwoju umieję tnoś ci;
7. rozbudzanie ciekawoś ci poznawczej ucznió w oraz motywacji do nauki;
8. wyposaż enie ucznió w w taki zasó b wiadomoś ci oraz kształtowanie takich
umieję tnoś ci, któ re pozwalają w sposó b bardziej dojrzały i uporządkowany
rozumieć ś wiat;

9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i okreś laniu drogi
dalszej edukacji;

10. wszechstronny rozwó j osobowy ucznia poprzez pogłę bianie wiedzy oraz
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawoś ci poznawczej;

11. kształtowanie postawy otwartej wobec ś wiata i innych ludzi, aktywnoś ci w ż yciu
społecznym oraz odpowiedzialnoś ci za zbiorowoś ć;

12. zachę canie do zorganizowanego i ś wiadomego samokształcenia opartego na
umieję tnoś ci przygotowania własnego warsztatu pracy; ukierunkowanie ucznia
ku wartoś ciom.
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Realizację programu wychowawczo - profilaktycznego wspierać bę dą̨ takie instytucje,
jak:
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
3. Komenda Policji w Piekarach Śląskich
4. Sąd Rejonowy w Piekarach Śląskich–Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich
5. Urząd Miasta w Piekarach Śląskich
6. Straż Miejska.
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