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Wprowadaenie

opraccwany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest dokumentem obejmujEcYm treścii dzia|anła
wychowawcze skierowane do uczniów oraz treścii działania profiiaktyczne przYgotowane w oparciu o diagnozę potrzeb
i prob|emów występujqcych w danej społecznościszko|nej, skierowane do uczniów, nauczycie|i i rodziców' Program
zawiera zbiór działań, które mają ra zadanie wspierać dzieci i mlodzież w prawidłowym rozwoju, jak rÓwnież zapobiegać
aachowaniom probłemowym'
Na jakość życia oraz sukces edukacyjny szkoĘ rnajq ogromny wpływ czynniki ryzyka roaumiane jako wszystkie
e|ementy (cechy' sytuacje, warunki} zwiększajqce prawdopodobieństwo pojawienia się niekor:YstnYch konsekwencji
zaburzajqc1ch prawidtowy rozwój. Do najistotniejszych crynnikórł ryryka zwiqzanych ze szkołą należq:
. przemoc rówieśnicza,
o brak akceptacji ze strony rówieśników,
o dostęp do środków i substancji psychoaktywnych,
r moda na spożywanie substancji zabronionych _ narkoĘki, dopa|acze, |eki, alkohol, nikotyna.
r brak wiedzy na temat szkodliwości zaĘwania substancji zakazanych oraz skutków ich przyjmowania,

c
r
r
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.
o
o
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e
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.

brak w|aściwych wzorców rodzinnych,
naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane,

brakwsparcia i zainte.esowania ze strony rodzinY,
niekantrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z rnediów tj. te|ewizja, |nternet,
stres i niepowodzenia edukacyjne,

niedostatecznekierowaniewłasnymzachowaniem,
brak zdo|ności do kompensowania stresu,

brakce!5w życiowych,
brak nawyku aktywnego odpocrynku,
zbyt duie obciqżenie obowiq:kami edukacyjnymi,
niepr.estraeganie norm dotyczących higieny pracy i hĘieny osobistej,
wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny składa się z wie|u części,z których wsrystkie majq na ce|u zapobieganie
pojawianiu się bądź ograniczenie wYstqpowania czynników ryzyka. Silna więź emocjona|na ucznia ze szkołq, a także
nawiqzanie współpracy i trwałej reiac-ii pomiędzy pracownikami szkoły, a opiekunami uczniów, jest w stanie w znacznej
mierze przeciwstawić się podobnym zagrożenicm.

Ważny e|ement uwzg|ędniony w Programie Wychowawczo-Profi|aktycznym stanou'ią wymagania nałożonena szkołę
wynikajqce z Rozponqdzenie Ministm Edul<łcji Narodovcj z dnia 74 lutqo 2017 r. w spruwie podstawy progmmovnj

wychawania pnedszkalnego ordz padstaw programawe! kształcenią ogóInego dta szkoĘ podstawowej, w tym dlł
uczniów z niepehtaspruwnokiq lłte/e&trralng w stopniu umia*owanym fub znacznym, ksztąłcenia ogólnego dla
bmnżowe! szkoly t stopnic,, kztalcenia ogólnego dta szl<oły speclalnej przyspasabiajq*j do pruq omz kzttllk'enkl
ogółłego db szl<oty policealnej (Dz. U.2o17 poz,356 ze zm'). Zaktadajq one, że:

r

do obowiqrków szkoły na|eży prowadzenie działań z aakrestl doradztwa zawodowego, które przygotowują

o

o zdrołvie i bezpieczeństwo swoje i innych osób.
budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw do aktywności fizycznej powinno stać się ważnym
elementem profilaktyki.
na|eŻY kłaśćduży nacisk na rozwijanie postaw obYwate|skich' patriotycznych i społecenych u deieci i młodzieiy
w wieku szko|nym {w tym rozbudzać i/lub wzmacnianie tożsamościnarodowq poprzez przyb|iżanie historii,
tradycji |oka|nych i narodowych oraz zachęcanie do aĘwnego uczestnictwa w codziennym życiu społeczności
loka|nej i środowisku szko|nym}.
każdemu uczniowi powinno proponować się zindywidua|izowane wspomaganie rozwoju, czy|i taki który jest
dostosowany do jego potrzeb i moż|iwości'

r

o

uczniów do wyboru zgodnego z ich możliwościami i aspiracjami kierunku kztaicen.a i przyszłego zawodu'

kztaltowanie postap/ prozdrowotnych uczniów' dbanie

Działania o charakterze wvchowawczYm i profi|aktycznym majq ponadto na ce|u ułatwienie uczniom nabywania
umiejętnośc! życia w społeczeństwie poprzel kladzenie przez szkołę nacisku na rożne formy wspó|pracy w grupie, rozwijanie
zdolnościindywidua|nej oraz zespołowej, integralny rozwój bio|ogiczny, poznawczy, emocjona|ny, spo|eczny oraz moralny
uczniów. W efekcie takiego wsparcia oraz zaspakajania swoich naturalnych potrzeb rozwojowych dziecko osiqgnie
dojrza|ośćdo podejmowania nauki na następujących po sobie etapach edukaryjnych.
Definic-ie najważniejszych pojęć:

Profilaktvka _ p;oces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towar?yszenie uczniowi
wiedzy o zagrożeniach dia zdrowia oraz w nab;r.vaniu umiejętności przeciwdziałania tYm zag.ożeniom'

w zdobyrraniu
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w rozwoju ku pełnej dojnałościw sferze fizycznej, emocjona|nej, inte|ektua|nej,
duchowej i społecznej. wzmacniane i uzupe|niane przez działania z zakresu profi|aktyki prob|emów dzieci i młodziezy {art. 1
pk 3 ustawy Prawo oświatowe};

WYchowanie - wspieranie dziecka

Dziatalność wvchowawcza - ma na ce|u ksztattowanie csobowości m|odego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech
niezbędnych w życiu społecznym' Działalnośćwychowawcza po|ega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia
oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojna|ości w sferze
f izycznej, psychicznej, społecznej, akjologicznej.
Działalnośćorafilaktyczna - ce|em profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych drialań przywracajqcych zdrowie, a także
hamowanie postępu i niwelowanie pojawiajqcych się powikłań już istniejącej choroby' Dzialania profilakyczne pozwalają
stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniajq się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się
danego zjawiska. Zadaniem szkoły jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i pneźyć' wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdo|ności oraz wspieranie ambitnych pcstaw

Misja szkoĘ.
Wycłrcwanie jest uczeniem się szczegó|nego rodzaju

- uczeniem się postaw, rozwijaniem wraż|iwości,także odkrywaniem
swoich zdolności, moż|iwości,mocnych isłabych stron i budowaniem na nich własnej tożsamości isity. Jest też uczeniem się
konstruĘwnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami.
"W wychawaniu chadzi vttaśnie o ta,
ażeby czIłwiek stawol sĘ coraz bardziej
cztawiekiem * at, ażeby bardziej by!,
a nie tvlko miat:
aby więc popnez wszystko, co ma,
co posiodo, umiał bardziej
i pelniej być człowiekiem,
to znaczy, ożeby rćwnież umiat
bardziej być nie tylka z drugim,
ale idla drugich.'
lan ?aweł l|
Wynika z tego misja szkoły, któr4 jest budowaniem cz|owieczeństwa, d|atego w swej pracy wychowawczo-prcfi|aĘcznej
kladziemy nacisk na edukację mora|nq, na rozwijanie w uczniach humanistycznego podejścia do |udzi i śWiata, w tym
dqżenia do prawdy, dobra, piękna, sprawiedIiwości i odpowiedzialn<rści.
Misję tę rea|izować będziemy we współpracy z rodzicami, szko|nym samorzqdem uczniowskim orał społecznościq loka|nq,
przyjmując, że proces dydaktyczno - wychowawczy zgodnie z założeniamiwszechstronnego roewoju ucznia jako osoby
winien prowadziĆ do głębokiego zrozumienia pnez naszych wychowanków najważniejsrych ideałów moralnych i re|igijnych
o znaczeniu ogÓlnołudzkim i chrześcijańskim.
Prograrn Wychowawczo-Profi|aktyczny szkoĘ został opracowanY przez zespół nauczycie}i po wcześniejsrym rozpoznaniu
potrzeb uczniów ioczekiwań rodziców na podstawie analizy ankiet i paeprowadzonych rozmów.
Mode| absohłrerrta Szkoły Podstawowej
Celem wszystkich działań wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych w szko|e jest to, aby uczeń kończqcy naszq szkołę
był człowiekiem:
1) przygotowanym do dalszego zdobywania wiedzy;
2) wraż|iwym na krzywdę |udzi i zwierzat;
3) szanujqcym innych;
4} potr#iQcYm rieszYć się sukcesami innych;
5) wykorzystujqcym własne niepowodzenia, jako przyczynę do pracy nad sobq, a tym samym do osiqgania zamierzonych

celów'
Abso|went Szkoły Podstawowej nr 14 im. W|adysława Broniewskiego w Ka|iszu jest:
1}

odpowiedziaIny, obowiązkowy, solidny

a) odpowiedziainie wykonuje powierzone zadania,
b}

so|idnie i systematycznie przygotowuje się do lekcji na miarę swoich możliwości,

c} rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swoich czynów;
2) Samodzielny, zaradny,

aktyrrny

się p|anować swoje działania,
b) przejawia własnq aktywnośćw podejmowaniu różnych działań na terenie szkoły idomu,
c} zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta f nich:
3) Ucztiwy' prawy, prawdomówny
a} stara
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stosuje się do norm obowiqzujących w jego otoczeniu.
rozróżnia zachowania dobre i złe,
c} rozumie, Że nie wo|no zaspokajać własnych potrreb kosztem cudzYch prar'rł i interesówi
4} Kułtura|ny, taktowny, roanrażrry
a) dba o swój wyg|qd i higienę osobist1,
b} zna podstawowe zasady ku}tura|nego zachowania obowiązujące w Źyciu codziennym i stosuje je,
c) szanuje symbole narodowe ireligijne,
d) rozwięzuje konf|ikty bez agresjr.
5} otwarĘ, szanujący inrrych, tolerancyjrry
a) umie prezentować włane rdanie, słuchać i szanować opinii innych,
b) nawiązuje pnYjazne kontakty z rówieśnikami, współdziała z nimi iakceptuje ich odmienność,
a}

b}

c) wie, że btnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych

techno|ogii
komunikacyjnych.
6) Krytyczny wobec siebie i innych
a} stawia sobie wysokie wymagania i dqży do osiqgnięcia zamierzonych celów,
b) potrafi zachowanie własne i innych odnieśĆdo systemu wańości obowiqzujqcych nie ty|ko w społeczności |okalnej' aie
też w naszYm kręgu rywi|izacyjnym, i dostrzec ewentua|ne rozbieżności.
c} z pewnym dystansem podchodzi do za|ewu informacji ptynąrych ee świata zewnętrznego, a zw|aszcza ae środków
masowego przekazu i poddajeje krytycznej analizie.
Rozdział 1: Budowanie pewności siebie i ksztaltowanie zaradności życiowej
Przepisy prawne

L'
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Konstytucja Rzeczypospolitej Pobkiej z dnia 2 kwietnia 1997 r' uchwa|ona przez Ęrornadzenie Narodowe w ejniu
2 kwietnia |997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu L6 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz.4dl3);
Ustawa z dnia 7 wrzgśnia 1991 r. o sYstemie oświatY {tekst jedno|ity: Dz. U. z 2o2o r" poz. 1327 oraz z2af1" r. paz.4
i 1237);

Ustawa f dnia 14 grudnia 2o16 r. prarł.o oświatowe (tekt jednolity: Dz. U. 2o21 r. poz. 1o82}..
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 |utego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wYchowania
przedszkolnego oraz podstawy programowe-i kaałcenia ogó|nego dla szkoĘ podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnościq inte|ektua|nq w stopniu umiarkowanym |ub znacznym, ksrtatcenia ogólnego d|a branżowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogó|nego dla szkoły specja|nej przysposabiajqcej do pracy oraz kształcenia ogólnego d|a
szkoły policealnej {Dz. U.2017 poz. 356 ze zm.);
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2o17 r. ur sprawie warunków itryhu udzielania zezwo|eń
na indYwidua|ny program |ub tok nauki oraz organizacji indr,rł'lidua|nego programu |ub toku nauki {Dz' U' 2017 poz'
1s69);

Rozporzqdrenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 29 stycznia 2oo2 r' w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad {tekst j€dnolity: Dz. U. 2o2o poz' 1o36);
Konwenc-ja o prawach dziecka' prfyjęta przez Ęromadzenie Ogó|ne Narodów Z.lednoczonych dnia 2o |istopada 1989 r.
(Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526).

Stan prawny z dnia 1.O9.2O21 r,
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budowanie świadomościsamego siebie i rea|nych asplracji życiowych,
budowanie pewności slebie,
zaunaj{mlanie ucznlÓw z pojęciem to|erancji,
uczenje podejmowania właśclwychdecyzji'
uczenie sposobÓw radzenia soble z sytuacjami trudnyml, stresowymi,
wskazywanie pozytywnych wzorcÓw zachowa ,
wzmacnianie poczucla własnej wartości,
poznawanie swoich predyspozycji oraz ich rozwijanle.

Zadanie

1.

Zajęcia integracy-jne,

.*'r,ii;iifT',fi,łl*'*-"*-.*,*:**;d"'.:''.':::::
. ćwiczenia integrujqce k|asy
. Ćwiczenia aktywizujqce,

2,

Prrznanie siebie oraz skupienie się na
odkrywaniu własnych zdoIności oraz

aspiracji życiowych', rozwijanie
zainteresowa i umiejętności wspÓłżycia
spofecfnego
Praca nad poczuciem Własnei Wartości,

pedagog

SzczegÓłowe sposoby realIzacJi
Podczas zajęć uczniowie tworzq własne klasowe zasady, według ktÓrych chcE pracować '
Ws pÓ lne wyjścia poza te ren szkoły - wyjście do teat ru, kina, m uzeu m itp ' ( zgodnie z za|ecen iami e pide m icznym i).
Zającia podczas, ktorych uczniowie dzie|q się własnymi pasjami, zainteresowaniami ze swoimi rÓwieŚnikami,
k|5Śqwa Łramach odbudoWVWąnia
Integ'Iqyvanie społeczności.szko-ln9L-szczegq|ne wcrożenie dziate inteEruięcvch społecąnośś
re|ąqij.rÓ.Wieśniczvch, ąiwe|owanią negatvwnvch ĘkutkÓly izo.lgqlij4ywo|aneijąlllemia. obięsle szcz.egÓ|n3 pomoca uczni w
innych narodowqści.
Włączanie uczniÓw niepełnosprawnvch r^lspÓ|nie z rÓwieśnikgmi w działalia na lzecz klasy iszkołv.
. uczniowie
. cały
- ćwiczenia indywiduaIne i grupowe,
nauczycie|e
wychowawcy
. zajęcia wychowania fizycznego,
peoagog
. zajęcia warsztatowe,
. zajęcia wychowawcze,
' d ramy, konkursy, festiwale, spektakl

r
r
:
o

L,

uczniowskie,
:

r

.

,

,

rok

SzczegÓłowe sposoby reaIizacjl
Działania wychowawcze skierowane na rozwiiajrle poczucia własleiwartośc.i i pewności giębie * k|asy 1--8' Zajęcia wychowawcze
,,Uwierz w siebie,, _ k|asy 5-6' Działania wychowawcze w zakresie tematvki: ,,Moja wartośćwłasna i wartośćdrug|ego
człowieka,,. kształtowanie pozytywneJ samooceny uczniÓw, uczenie 9ię pozYtywnej oceny innych Iudzi.
Podczas wychowania fizycznego nauczycie| prowadzi zajęcia pozwa|ajqce uświadomićuczniom posiadane przez nich zdo|ności
fizyczne oraz zaznajamia ich z predyspozycjami ich ciała, Zajęcia mają na ce|u zachęcić mniaj a|dywnych uczn|Ów do podjęcla
wysiłku l zaangażowania w wykonywanie ćwlczer{ podczas prowadzonych zaJęć oraz w czasle woInym;
Dzlałania wvchowaĘęze skierowane na uświadomienie BocĘrvch i .słabych stron*u znia -k]asv 1:8. Na|eży.chwaIić uczniÓu{ Ęawęt
za drobne osiaBniecia i sukcesv.

r

:
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Podnoszeniepoziomukompetencji

Zajęcia reie|izowane w ramach progran'lu profi|aktycznego ,, Zanim sprÓbujesz'..,, w klasach 5 - Ja l moja wartość własna,
konstruktywna komunikacja - klasy 5.
Działania wychowawcze w zakresie budowania re|acji rÓwieśnicZych - Dlak być dobrą koleżankq, dobrym ko|egq?,, _klasy 1.8
Zajęcia d|a wychowankÓw świet|icy *,,Przyjacle|, to ktośwyJątkowy,,.
Nie

drug|emu, co Toble nie miłe,,_ czy|i w jaki sposÓb mamy się zachować wzg|ędem siebie, aby W szkole iświet|icy było nam
świet|icy' Propagowanie postawy ko|eże skiej, otwartości i bycia pomocnym wobec innych'
lnnowacja,,PodrÓż w świat wartości,, - zajęcia świetIicowe'
WARSZĘATY KREATYWNŻśa| * k|asy 4.
czyr5

mi|ej. Zajęcia d|a wychowankÓw

Uświadamianieuczniom.jakieznaczenieWżyciucz|clwiekamaczas,wjaki

k|asy 1'.8' ,,Podstawy savolr.v|Vru,, * zajęcia dla wychowankÓw świetIicy'
OrganizacjaVl SZKOLNEGO KONKURSU,,SAVO\RV|VRE,, klasy f -8, 4-B
organizacja szkolnego konkursu,,Prawa Dziecka i Prawa Człowieka,, * k|asv 4'B'

tematycznego-

i

grupowa,

Szcze6Ółowe sposoby reeIizacjl

o
.
ł
.
.

1.

[|auka opanowania stresu bqdź

2.

wykorzystania sytuacji stresowych na
swojq korzyść'
Umiejętne r ozwiqzyw anie konf|iktÓw i
reagowanie
w sytuacjach trudnych.

nimnrzqdzaćoraznacozwrÓciĆ

Rozwljanie indywldua|nych zainteresowa ucznlÓw * koła zainteresowa , konkursy, wo|ontar|at itp. Organizowanle przez
wychowawcÓw śwletlicyzajęć i konkursÓw tematycznych związarrych z zainteresowoniamI uczniÓw.
Działa|ność14 Kallsklej Gromady Zuchowe! ,,Przylazne |skierki,,. klasy 2'3'
zającia wychowawcze sAVolR-VlvRE w pigutce _kształtowanie postaw uczniÓw/ przygotowanie do szko|nego konkursu

praca indywidualna
treningi, warsztaty,

społecznych.

sposÓbnajefektywniej

uwagę podczas p|anowania swojego dnia, tygodnia oraz bardziej odda|onych ce|Ów życiowych; ORGANtilClA CASU |A/oLNE6onależV Wsk?zać uczniom a|ternqtywne formv spgdrania wo|nego c?asu tak. bv zminimalizqwać czas użvwania te|efonu
komÓtkowego oraz ten. ktÓrv dzieci pneznacząia [a korzvstarle z Ir]ternetu,

. wychowawcy,

psycholog/pedagog

- cały

rok

- uczntowre

;

Psycho|og/pedagog prowadzi zajęcia, ktÓre pomogą pozytywnie Wpłynqć na poziom inteIigencjiemocjonaInej uczniÓw'
Waroztaty rozwijające kompetencje społeczno-emocjona|ne z psychoIogiem dIa k|as 4.
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno.emocjona|ne d|a uczniÓw k|as 1--8'

Zai?ciłwvchowav,tcze .K2NSTLIJJ{.I1(WNA K)MLJN\łACLA,|. $asv 4, dzia|an|lawvchowawczew tvm zalresie
-k|asv L-8'
Zajęcia wychowawcze nt' AsERryWNE oDMAWlANtE . klasy 5 w ramach programu profilaktycznego ,, Zanim sprÓbujesz...,,.

fuerty\,Vność- mode|owanie zachowa asertywnych. kształtowanie postawy uczniÓw * k|asy ]-.8'
. wychowawcy, nauczycie|e, - cały rok
ćwiczenia indywiduaIne i grupowe,
-ucf niowie
. zajęcia wychowawcze, War$ztaty,
pedagogi/ psycholog
- rozmowy wychowawcze,
- projekty, kampanie społeczne,
- trenIngi: ćwiczenia rozluźniające, oddechowe,
SzczegÓłowe sposoby reaIizacji :
Uświadomienie uczniom . czym jest stres? wytłumaczenie jego genezy oraz skutkÓw, ktÓre ze sobq niesie' Zajęcia wychowawczo.
profilaktyczne z psychologiom nt" śI|lf5 W szKaLE,TEOHNIKI UCENLA SlĘ-k|asy 8,
Zajęcia wychowawcze ,,Czym jert stres l jak go unlkać? * k|asy 4.8,
Przeclwdziałanie flzycznym i psychlcznym następstwom zdalnego nauczania wśrÓd uczniÓw. Wsparcie psycho|og|czne uczni w
bieżqca diagnoza prob|emÓw, intcgracja zespołÓw k|asowych, organizowanie w miarę moż|iwości zająć na świeżympowietrzu,
.

t

l
r
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I
o

organizowanie WVcieczek, WyjśćterenoWych.
Btdowanle dobrych reIacji pomiędzy uczniam|'
Dzlałanla pro{i|aktyczna w ramach rea|lzacji kampanii profilaktyczno

- edukacyjnej Zachowaj Trzeźwy Umysł - ktÓrej ce|em jest
budowanie umlejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyzwaIanie pozytywnych emocji. nabywanie umiejętności
budowania poczucia wartości'
Ćwlczenia re|aksaryjne _ nauczycie|e zapoznajq uczniÓw z szeregiem ćwiczeri, ktÓre pomogq im opanować aktuaInie przeżywany
stres oraz pozwo|q zapanować nad emocjami na co dzier1'

Uczniowie ćwiczq zachowanie się
profi|aktycznych

o
I

w

rÓżnych trudnych, konf|iktowych sytuacjach np'

w

ramach reaIizacji programÓw

, rozmÓw wychowawczych z uczniami itp,
Zajęcia wychowawcze W ramach kampanii społecznej ,,BĄDź KuM\LEM. N,E DaKUc?A!,, * k|asy L- 3,
,

wafsztatÓW,

zajęć edukacyjno.terapeutycznych

RozwlglYwanie konf|iktÓw rÓwieśdgvch ora!l)rgb|emow zwia?anvch z funkcjorylwaniem w szkole podeirlowane wE*włpÓłpracv
z rQdzlcami uczniÓw'

a
a

1'
2,
3.
4.

-

Kształtowanie po$tawy życiowej
w społecze stwie IokaInym.
Budowanie zaradności życiowej'

objęcie szceegÓlną op|ekq ucznlÓw z prob|emami w nauce izachowaniu.
Działania wychowawcze w zakresie prob|ematyki ,|konf|iktÓW,, *Jak efektywnie rozwiązywać korrf|ikty? Jak reagować na przemoc
i agresję wobec nas i |nnych. Jak zachować się W sytugcjl bycla świadklem sytuacjl konf|lktowych? Zachęcać uczniÓw do
korzystania z pomocy osÓb doros|ych w sytuacjach d|a nich trudnych. Gdzle szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych rozmolrllY 7 uczniami, eksporycja wykazu instytucJi wsplerających dzlecko l rodzinę ( m. in' Te|efon Zaufanla itp.}
-ucznlowle
wychowawcy, nauczycie|e, . cały rok

-

zajęcia wychoWawcze,

rozmowy wychowawcze,
-ćwiczenia indywid ua|ne i grupowe,
. zajęcia rozwijające Zainteresowania ( koła)
-

Naukasamodzielnegopodejmowania

pedagog/psycholog

aktyw ności/inicjatywy'

Rozwijanie uczniowskich raintere$owa

.

Szcze5Ółowe sposoby reaIizacji

r

I
a
I
a
a
a

l

Przedstawienie uczniom zasad i reguł wspÓłżycia społecznego w k|asie i szkole - prawg i obowlązki ucznla, zasady dobrego
wychowanla (w ramach zajęć wychowawczych). Uwraż|iwianie uczniÓW na potrzeby innych - pomoc ko|eżeriska, szerzenie idei
wolontariatu,, organizowanie akcji charytatywnych.
Prowadzenie dzia|a psychoedukacyjnych, ktÓrych ce|em jest moż|iwośćdokonania przez uczniÓw świadomego wyboru da|szej
drogi życiowej: prowadzenie całorocznego doradztwa zawodowego, umoż|iwiajqcego odkrycie słabych i mocnych stron uczniÓw,
ich aktua|nych predyspozycji zawodowych, aspiracji i możliwości'Prowadzenie poradnictwa zawodowego w ramach pracy z
uczniem w zakresie: podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu sytuacji na rynku pracy, pojawiania się nowych zawodow oraz
moż|iwościi form wspierania dziecka przez rodzicÓw ' Zapoznanie uczniÓw i rodzicÓw z zasadami rekrutacji do szkÓł
ponadpodstawowych' Kontynuowanie wspÓłpracy z instytucjami w ce|u umoż|iwienia uczniom udziału w projektach oraz
spotkaniach z przedstawicielami rÓżnych zawodÓw (reaIizacja uzaIeżniona od sytuacji epidemicznej)'
Udział w OgÓ|nopo|skim Projekcie,,Szkoła od krywcÓw Ta|entÓw,,.
Szkoła daje uczniom moż|iwośćrealizowania ich zaintere$owa i pasji poprzez udział w kołach zainteresowa , konkursach,
projektach.
organizacja Vlt szKOLNEGo FEITIWAL|! TALENTÓW k|asy 1-3 oraz 4.B pt, ŚF|EWAMY t \RAMY DLA Śwtęrrao uun PAWŁA l|,
,,Rozwijamy nasze ta|entY,, , ,,Kim będę w przysz|ości?,,* zajęcia d|a wychowankÓw świet|icy'
Ko nkursy św iet licowe oMagia Ta ca,,,,,Wyśpiewaj ma rzen|a,,.
Praca wychowawcza ukierunkowana na pobudzanie samodzielnego/ krytycznego my{lenia .
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Towortystwem PrzyjaciÓł Dzieci,
strażq Miejską,
Gśrodkiem Wychowawczym caritas
9Ck

,

ZHP,
lGranem,
z ośrodkami ku|tura|nymi,

rodzicami/ opiakunami prawnymi uczniÓW,
instytucjami i organizacjami edukacyjnymi,

osobamifizycznymi;
Biblioteką |V Lo;
Schroniskiem d|a Bezdomnych Zwierzqtw Ka|iszu;
Domem Dziecka;
Fundacjq Bread of Life;
Paraflq 0patrzności Bożej W Kaliszu.
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ftozdział 2: Budowanie śn.iadomościi prrynależnościnarcdowej oraz wyńowanie do rłnrtości

Pzepisy prawne

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

KonsĘ/tucja Rzeczypospo|itej Po|skiej zdniaf kwietnia 1997 r. uchwa|ona przez Ęromadzenie Narodowe w dniu 2
kwietnia !997 r', przyjęta przez Naród w referendum konsĄ1tucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana prze=
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483!;
Ustawa z dnia 7 wneśnia 1991 r., o Systemie ośłiaĘ(tekst jedno|ity: Dz. U' z 2o2o r' poz. t327 oraz z 2021 r. poa.

Ąit237|;

Rozoorzqdzenie Ministrc Edukacji Narodowej z dnia 14 |utego 2o17 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogó|nego dla szkoły podstawowej, w tyrn
dla uczniów z niepełnosprawnością inte|ektua|nq w stopniu umiarkowanym |ub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoty I stopnia, ksztatcenia ogóInego d|a szkoły specja|nej przysposabiajęcej do pracy oraz
kztalcenia ogó|nego d|a szkoły po|icealnej (Dz. U.2a17 r. poz. 356 ze zm.);
Rozporzędzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 |istopada 2Ń7 r. w sprawie warunków i sposobu
wYkon\nłlania pzez pnedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiajqcych podtrzymr^łvanie poczucia
tożsamościnarodowej, etnicznej i językowej uczniów na|eżęcych do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
spoteczności posługujqcej się językiem regiona|nym {Dz. U. 2017 r. poz.7627);

z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w szkotach publicznych {tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 983};
Rozpozqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2o17 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania
nauczania języka polskiego, historii, geografii, ku|tury po|skiej i innych pnedmiotów nauceanych w języku po|sklm
wśród Po|onii i Po|aków zamieszkałych za granicq oraz dzieci pracowników migrujqcych {Dz. U.2077 r. poz. 1o42
Rozporł4dzenie Ministra Edukacji Narodowej

ze zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2o77 r. w sprawie wymagań wobec szkół
i placówek (teksĘ jednoliĘ Dz. U' 202Q poz. 2198};
L;|stawa z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedno|iĘ:Dz.U.z2of1'r'poz'ta82);
Powszechna Dek|aracja Praw Człowieka (pnyjęta i prok|amowana rezo|ucja Ęromadzenia ogó|nego oNZ 217 A
{lll) w dniu 10 grudnia 1948 r.};

10. Międzynarodowy Pakt Praw obywate|skich i Po|iĘcznych otwarty do podpisu u/ Nou/ym Jorku dnia 19 grudnia
1966 r. (Dz. U.1977 nr38 poz. 167);

].1. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta pnez Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 2o listopada
1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526);

12. Rozponądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 łutego 2o12 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
sposobu nauczania szko|nego oraz zakresu treścidoĘczacych wiedzy o życiu seksua|nym cztowieka, o zasadach
świadomego i odpowiedzia|nego rodzicie|stwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i
środkach świadomej prokreacji zawarĘch w podstawie programowej kształcenia ogó|nego {Dz. U" 2014 poz. 395 z
późń. zm.}.

Stan prawny z dnia 1.O9"2O21 r.
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kształtowanieświadomościobYwate|skiej,
pie|ęgnowaniepostawpatriotycznych,
pie|ęgnowanietradycjinarodowych,
Wykazywanie szacunku do symbo|i narodowych i |oka|nych tj. hymn kraju, godło' f|a$a oraz dbanie o krzewianie innych symbo|i, wartości itradycji narodowych,

kształtowaniepatriotyzmu |okaInego,
uczenie wykarywania właściwej postawy podczas obchodÓw pa stwowych i szko|nych,
rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspÓ|ne dobro,
zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzlnnym, społecznościszko|nej, |oka|nej i paristwowej,
Wychowanle dzieci i młodzieźy szkolnej w duchu systemu Wartości pie|ęgnowanego przez wie|e wcześniejszych poko|eri Po|ek l PoIakÓw,
dbanie o używanie poprawnej po|szczyzny.

Zadanie

1.

Ódbiorca
częstot||wość
.
-w zaIeżnościod
cała spo|ecznośćszkoIna

'pedagog, nauczyciele

Diagnoza preferowanych przez ucznigw
Wartości.

Termin oraz

odpowiedzlalnY

SposÓb realizacji

'rÓżne formy badania oraz omÓwienie

sytuacji i
potrzeb grup
tworzqcych
społeczność
szkofy

r:trzymanych wynikÓw,

opracowanie działa profi|aktycznych
wychowawceych,
-

i

SzczegÓłowe sposoby reaIizacJil
Rada Pedagogiczna przy wspÓłpracy z Radq RodzicÓw tworzy propozycję dzia|an wychowawczo.profi|aktycznych majqcych na ce|u
wspieranie postawy patriotycznej u dzieci i młodzieży szko|nej, podjęcie dzia|a interwencyjnych majqcych na ce|u zmianę
aktualnego, niekorzystne6o stan u WyznaWanych wartości.

ł

1'

Kgzta|towanie osobowości ucznia'

-

zajęcia wychowawcze,
. ćwiczenia aktywizujące

- uczestnictwo w wydarzeniach ku|turaInych,
akcjach charytatywnych,

projektach

wychowawcy , nauczyciele, '
pedagog opiekunowie SL,J, koła

cały

rok

- uczniowie

PCK, K|ubu Młodego Wo|ontariusza,

opiekunowie drużyny harcerskiej

i

gromady zuchowej
Szczeg6lowe sposoby realizacji
Przygotowanie do rozpoznawania wartości moraInych'
Uczenie uczniow wrażliwościpoprfez, organizowanie Wyjśćna wydarzenia ku|turaIne np' wyjściado teatrU, muzeum, fi|harmonii,
pokazy sztuki itp' (realizacja uza|eżniona od sytuacji epidemicznej)'
Prowadzenie działari wychowawczych kształtujących postawy ko|eżer1skie wśr<id uczni6w'
uwraż|iwienle ucznlÓw n6 potrzeby innych- szerzenie idei wo|ontariatu udzia| W projektach, akcjach charytatywnych ( Gora
Grosza, Gorączka Z|ota, akcje wspierające wychowankÓw Domu Dziecka, WoSP, Dar Serca , zbiorki na rt.eczzwierzqt z Ka|iskiego
Schroniska d|a BezdomnychZwierzqt, pomoc koIeżer.lska, upowszechnianie idei woIontariatu itp.
,,WKRĘĆSlĘW PoMOc, - organizacja comiesięcznej zbiorki nakrętek narzecz rehabi|itacji Laury Konczyliskiej, dziewczynki
poruszajqcej się na wÓzku inwaIidzkim.
DziałaInośćKLUBu MłoDEGo WoLoNTARlUszA. k|asv 4.8,

.
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;

o
.
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.
r
1.

UśWiadamianie istoty przyna|eżnr:ści

narodu,

do

szko|ny kclnkurs świetlicowy,,Wlęrsz od serca dla babci i dziadka,' k|' 1-3'
,,Ku|tura na co d'ięrl l od św|ęta,, * zajęcia świet|icclwe'

wychowawcze,
wychowawcze,

zajęcia
- p|akaty, - działania
. apele oko|icznościowe,
-

.
.

Plomowanić

Śpo|.cznośĆ||okaln6j'

o
o
o
o

.
.

.wyk|.dy,

rok

.uczniowie

I

n|ch, ro.mowY o

kh ].śt wŚpÓ|czelnY patl|ota IJał fmlen|ł slę obE. pośr.eg.n|a parhytmu ns pr'6trz.n
pobue'yhbo|. nafodde-akua|.eczy p.ześ.E'|ą j.k pÓw|hno.|ędo nlĆh odn6|ć,
po|sta n6zą o]cfyzną - fa co ..nimy n5. h.J
hi.js.. pohkl w Eu.opl. I Uhll Eurcpeltklol,

l

temtyca|
|

|at?,

Po|ałÓw,

o'b|.nl. wychą.w.ą ZJ.c|., |ndY{ldn|n. @m{Y wychomw.E - w.ł'oś.l9v Mo'M ż.|aU -aEy 7'3, 4.a'
x.zt.liow.n|. !'..t.wr p.tdgtYdn.| w|rÓd u.zt|Ół - ape|. oko||cznośc|owe' g.zel|tj okoticzność|ow.np. św|ętoodzygkila
Nl.pod|e8|ośc|, śwlqtoF|.g|, fuięto KoBtrtu.Ji 3 M.la, ldzia| Pocrtu sztand.rowego w Mi.jskich obchodach ufocMtośc|
d'.|.|nośćhalceRk.' ud2|al I organizManl. kon}Ur96w, ć.||4cj. l udr|a| 9 prąeklach .d!| qjny.h itł '
szkolny *onkuB,X.ll.r - mor. M.lt Otryat' 'klaiy 4 {.
z.ję.|a d|a wychowankÓw świ.t||ry j. i|'.a. oj(lYlr'.', swĘt. n.|om1

waEztary,

.

.lwoEeniefilmlkÓw,
"

- cały

fajęch maląe nż..lu Gw|.dom|.nle ucŹniom ltoty pEyIa|e'noćci do n.mdu'
zaję.b po.wlę.on. symbo|om narodowydl, |ch h|stor||' zn*z.ni{ oraz Śza.unłU do

.
.

s!ło|.ej.

wychowawcy, pedagog,

nauczycie|e

gazetki ścienne okolicznościowe

stż..ć|ow. .Potoby r.!||ż..I

1.

.

wyćhowawcy,

'

nau.4ć|e|e

. ca|y

lok

..c'n|owie

s*lł plaktrya,

-publlk!clG,

&.aa6low. rroaby ...lla.il r
. ob.hodDn|.ł gto|. ulo.'\,no&| n''|

o
o
o
o
o
o
o

ś|ubdan|eKlaŚ |
Belkamaw.lowv
Święo (on,Mu.ji

3

M.|.,

fu|ętoN|.pod|e8|ośc|,
Dż|..l Patrcna sŹko|y,

0det1E.|!ł.cj|Naredowg],
W|g|||.ł|a!ow.,

p.P|eżaśw.J.na Paw|.
o obchodz.ni. rcc.n|q
'mi.r.l
o l8EWł. o||mP|is*ie c'l.lMstłi'
o hne uro.zy9toćci up.mlętnĘąc. Iud' będ.crch wzor.mi do n.śladowanl. lfgodnie z !.|eceniamI epld.micznyml}.
. ŁdĘąn|. udn|ćw do .kywn..o ue..lnktw. w tonku'*h br.rrych, woJ.|ilÓdltl.h I l ldYch
||,

.
1'

Poznaw.n|e hiśori. |ok.ln.l

,po|ec'.oś... .

. t.'n.tÓw *|{Ź.iy.h t popEwĄ poL.ey'Ę' E.yt.tofitkh ohż ht.tod. n$ż.!o tru|u.
no.włał|ewledly o..f k'laltNan|e po.t.wY otwartoścl wobe. i.nYch kultu.. et!g.dŁge!.libt-i!b!r.!Edru-b!9l

",o*.ffi"**"".",

.

wy.howawcy,

n.u.zy.i6|e

. c.|v

roł

. uczn|ow|.
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Szczeg łowe sposoby rea|izacJl:
Promowanie przez nauczycie|i akywnego uczestnictwa uczniow w życiu szkoły or{z społeczności|okaInej.
Angażowanie uczniÓw W pracę samorzqdu szko|nego i/|ub inne formy aktywności działajqcych na terenie szkoły.
Uczniowie odwiedzają miejsca zwiĘzane f |okaInymi mitami oraz z,apoznajĄsię z miejscowymi |egendami'

r
o
.

AflgóŻ{Jwanie rodzicbw / opiekunow dzieci
i młodzieźyszko|nej W pracę na rzecz
szko.ły"

Uświadomienie doros|ym konieczności
kształtowania prawidłowych postaW
rnłodych Iudziach'

t,

W

Zwiękzenie świadomtrści
temacie wychowania w wartości przez
rodzinę. Uświadomienie ich kIuczowego
znaczenia w edukacji.

W

- kontakt z nauczycielami, wychowawcami
-

spotkania z psychologiem /

5zcze6 łowe sposoby rea|izacJi

.

klas,

pedagogiem,
l

-

caly rok

rodzice/ opiekunowie uczniÓw

do

W życiu

opiekunÓw uczni|w
czynne8o udziału
szkołY, uczestnictwie
w inicjatywach podejmoWanych przez społecznośćszkoIną'np. działaInośćcharytatywnq'
Szkoła zachęca doros|ych do udzia,|u w organizowanych prfez szkołę uroczystościach / akademiach szko|nych W tym o charakterze
patriotycznym czy świqtecznym (zgodnie e za|eceniami epidemicznymi)'
. warsztaty d|a rodzicÓw,
. cały rok
.rodzice/ opiekunowie ucf n iÓW
pedagog, psycholog,
- spotkania z wychowawcami, psychologiem, wychowawcy, nauczyciele
. materiały informacyjne,
- po|ecane pozycje książkowe,
SzczegÓłowe sposoby reaIizacjl i
Spotkanie dla rodzicow z psychologiern RAzu|UANIE KOMPETENAI WYCHOWAWCZYCH
klasy 1-3.
Wychowawcy oraz pedagog udzie|ajq radzicom/ opiekunom informacji na temat poradni $pecjalistycznych, ktÓre specjaIizujq się w
rozwiqzywaniu sytuacji kryzysowych, prob|emÓw wychowawczych i rodzinnych,
Uświadomienie rodzicom/ opiekunom dziecijak ważnq rolę odgrywa ich podejście oraz WyznaWane przez nich Wartości'
. wyjściado teatru/ fiIharmonii/ muzeum/
. całV rok
. pedagog psychoIog,
'ucznrowte
- godziny wychowawcze,
wychowawcy, naucryciele
- spotkania doradcą zawodowym,
rozmowy wychowawcze z pedagogiem,
psychologiem
Zachęcenie rodzicÓw

/

r

r
r
r

Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na
temat Wartościoraz okreś|enieich
1naczenia w życiu codziennym'

/pedagag, wychowawcy,
nauczyciele

-

-

itp.,

$zczegÓłowe
reaIizacjl l
'posoby
Nauczycie|e i wychowawcy pracujq nad prawidłowym kŚztałtowgn|em postaw uczniÓw * podejmujq dzia|ania majqce na ce|u
Uświadomienie uczniom czym są wartości, d|aczego istotne jest ich posiadania, jakie korzyściniosą d|a nich samych.

r
r

ł
o

Wyjściadoteatrunaspektak| ,Wyjściedokina(rea|izacjauzależnionaodsytuacji opidemicznej)' organizowanietwÓrczychdziała

z pominlęciem czynnlka rywaIlzacJl.

Włqczanie młodzieży do podejmowanie dzia|a na rzecz szkoly bqdź klasy * organizacja wydarzeri, akcji charytatywnych/ akcji
śWiqtecznychitp'
Mode|owanie postaw pomocnego zachowania i empatycznego odczuwania względem druglego człowieka.

str. 14

Rozdział 3: Przemoc i agresia rówieśni@a w szkole
Przepisy prawne

1'

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaĘ(tekst jedno|iĘ: Dz. U' z 2ofo r. poz.7327 orazz2o2I r. poz.

2"
3.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2o16 r. plElwo oświatowe (tekśjednolity: Dz' U. z 2o21 r. poz' 1082.};

4.
5.
6.
7'
8'
9.

4i1237ł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 |utego 2o17 r. w sprawie podstawy programowej
wr1chowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego d|a szkoły podstawowej, w tym
d|a uczniów z niepetnosprawnościq inte|ektua|nq w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kztatcenia ogólnego
dla branżowej szkoty l stopnia, kształcenia ogó|nego dla szkoty specja]nej przysposabiajęcej do pracy oraz
ksztatcenia ogó|nego d|a szkoły policealnej {Dz" U. 2o17 poz. 356 ze zm');
Ustawa zdnia 26 października 1982 r' o postępowaniu w sprawach nie|etnich {tekst jednołiĘ: Dz'

U.2otBr.poz'

969);

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karnY {tekst jedno|ity: Dz. U. z2o2o r. poz. !ĄĄĄ 7ę 77n'};
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1954 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2O2O r. poz. 174O ze zm.);
Ustawa z dnia 2o maia 1971 r. - Kodeks wykroczeń {tekst jednolityr Dz. U. 2021 r' poz. 281 ze zm-);
Rozporzqdzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2a!7 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (tekst jedno|iĘ:2ofar.poz.
1551 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2077 r. w sprawie warunków oęanizowania
kztałcenia, wychowania i opieki d|a dzieci i młodzieżyniepetnosprawnych, niedośosowanych społecznie
izagrożonych niedostosowaniem społecznym {tekst jedno|iĘ: Dz. U' z2o2Q r. poz' 13o9 );
1o. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 sierpnia 2a77 r. w sprawie wymagań wobec szkół (tekst: jednolity
Dz.U.2O2A, poz.2198);
11. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przezZgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 2o listopada
1989 r, {Dz. U. 1991 nr 12O poz. 526).

Stan prawny z dnia 1.O9.2021 r.
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Celp:
I

podtrzymywanle pozytywnych tradycji szkoły,

a

przekazywanie Waftości' norm społecznych,
edukowanle prawne uczniÓw,
podnoszenle wiedzy na temat zjawiska cyberprzemocy,
rozwlJan|e umiejętnościpodejmowania właściwych/konstruktywnych działarĄ w sytuacji Ich pojawienia s|ę,
przypomnienle procedur postępowania w sytuacjach pojaWienla się agresJl, przemocy.

a
o
o
o

Zadanie
1

Przeprowadzenie badari diagnozujqcych
występowan ie zjawiska agresj i
i przemocy wśrÓd uczniow uczęszcza.iqcych
do szkoły,

5.

L,

sporządzenie pogłębionej a naIizy sytuacji
problemowej.
Wyciqgnięcie wnioskÓw oraz opracowallie
dzialari koniecznych do prowadzenie
efektyw nego Programu wychowawczoprofil aktycznego.
Promowanie zachowari zgodnych ze
spolecznie akceptowanymi normami.
Nauczanie dorosłych w jaki sposob
rozpoznać ukrytq i jawną formę agIesji,
przem0cy.

Termin oraz
częstotIiwość

Odpowiedzialny

SposÓb reaIizacji

prowadzenie bada , ewaluacji

nauczyciele, pedagog

Odbiotca

w zaIeżności - cała społecznośćszkoIna
od potrzeb

-

SzczegÓłowe sposoby reaIizacJi
Przeprowadzenie bada wśrÓd uczniow'
sporzqdzenie ana|izy uzyskanych wynikÓw z badania oraz zapoznanie z nimi całej spo|eczności szko|nej.
Rada Pedagogiczna przy wspÓłpracy u Radą Rodzicow twor?y propozycję dzia|a wychowawczo-profi|aktycznych majqcych na ce|u
wypracowanie odpowiednich działa prewencyjnych, wspierających poprawne re|acje uczniowskie oraz rozwijajqcych świadomość
istnienia rÓżnych form agresji i przemocy, konsekwencji płynqcych z zachowywania się w taki sposob, moż|iwościobrony oraz
reagowania w odpowiedni sposob w przypadku bycia świadkiem prfemocY bqdiL ofiarqtakiego nieakceptoWanego zachowania.
stałe monitorowanie przestrzegania Statutu szkoły oraz ana|izowanie z przestr'eganiem, ktÓrych reguł społecznośćszko|na ma
prob|em i co jest tego przyczynq,
. cały rok
- opracowywanie i upowszechnianie
- pedagog, nauczyciele i
- rodzice / opiekunowie
materiałÓw informacyjnych,
wychowawcy, psycholog
uczniow,
. prowadzenie rozmÓw, pogadanek o
tematyce zachowa zagraiajqcych,
przemocowych, agresywnych 0raz
wynikajqcych z nich konsekwencji,
SzczegÓłowe sposoby reaIizacjl
o Działania edukacyjne dla rodzicÓw zwiększajqce ich kompetencje wychowawcze:
! rozmowy z psycho|ogiem/ pedagogiem poruszajqce temat agresji i przemocy wśroddzieci
rr spotkanie z
*
przedstawicie|ami s|użb mundurowych np.
po|icji
zapoznanie
z moż|iwymi konsekwencjami prawnymi dla sprawcÓw zachowa agresywnych i przemocclwych oraz zaznajomienie z
prawnymi metodami reagowania w sytuacji, Bdy takie zjawisko wystqpi (rea|izacja uzależniona od sytuacji epidemicznej)
Rozmowy uśWiadamiajqce rodzicÓw opiekunow dzieci na temat istotności, jakq odgrywa ich podejście do zjawiska
i
:

r
.
o

.

:

r

ł

Zaangażowanie r odzicow / opiekunÓw
prawnych i faktycznych do wspÓłpracy

przemocy

agresji.

Działania, majqce na ce|e włqczenie rodzicÓw w podejmowanie decyzji na rzecz szkoły, zwłaszcza dzia|an wpływających na
zwiększenie bezpiecze stwa na terenie p|acÓwk| np' zachęcanie radzitt:'w/opiekunÓw dzieci do wykazywania Większej inicjatywy,
zaangażowania w sprawy szkoty i jej uczniÓw
, pedagog, wychowawcy,
- wspieranie prac wychowawcy, nauczyciela
" cały rok
- radzice / opiekunowie prawni
przez rodzicbw / opiekun w.
dyrektor
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.

'-

...

lr;;tv
iśiłełołowe

l

.

rca'lzacll.

lake'e

pro.€d!Ęmi 1., Pnypalilkj pojawiĘnie się sytuaćji kry'y$!,ych, w
chańkter'e a8resywnYm na terenie s'l@ły.
.-,-.*..^..-----,Jasm w}zn.Ęanie ---,-,,--,^-,
|ći dotrYmy!.nie.
cEnk uc?niom ikons.kwenble
"-"-... -*,-.,---.._:-..--,-'
Poszerzanie wiedly w

Ęm eiązenrh

za8.dnień d;i.łańE rgodnia z

z Poiawieniem się zachowanla o
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*ordzial 4: Wspó'łpraca z rodzicami
Pnepisy prawne

7.
f.
3.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2016 C 2A2, s.I|;
Konst!^ucja Rzeczypospo|itej Połskiej (Dz 'U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm'};
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaĘ{tekst jedno|iĘ: Dz. U. z 2a2o r. poz, !327 oraz z2af1 r- poz.

4'
5.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe {tekst jedno|iĘ: Dz. U. z 2o21 r. poz. 1o82);

6.
7.
8.
9.

4i1237j;

Rozpor:ądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2o17 r' w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszko|nego oraz podstawy programowej ksztatcenia ogó|nego d|a szkoły podstawowej, W tym
dla uczniów z niepełnosprawnościa intelektualnq w stopniu umiarkowanym |ub znacznyrn, kztalcenia ogó|nego
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogó|nego d|a szkoty specja|nej przysposabiajqcej do pracy oraz
kztałcenia ogó|nego d|a szkoły po|icea|nej (Dz. U.2077 poz. 356 ze zm.};
Międzynarodowy Pakt Praw obyrxate|skich i Po|iĘcznych z 1966 {Dz. U.7977 nr 38 poz. 157);
Konwencja o ochronie Praw Cztowieka i Podstawowych Wo|ności {Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284);

Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526);
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (pnyjęta i prok|arnowana rezolucja Ęromadzenia ogó|nego aNz. f17 A
{lll}w dniu 1O grudnia 1948 r.}.
Stan prawny z dnia 1.09.2021 r.
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Cele:

r
.
ł
.

budowanie prawidłowych itrwatych re|acji interpersona|nych na linii rodzic/ opiekurr prawny dziecka a naucryciele szko|ni,
Wdrożenie rodzicÓw w organizowanie procesu dydaktyczno.wychowawczego,
dqżenie do ujedno|icenia tychże oddziaływa w środowisku szkolnym oraz rodzinnym,
Wzmacnianie re|acji pomiędzy opiekunami uczniÓw i ich nauczycie|ami w p|acÓwce szko|nej.

1.

1'

Podnosenle kompetencji nauayciell
zakresie wspÓtpracy z rodzicami .

w

WdrożenieWsp6|nego,Partneukiego
podejścia
i zarzqdzania placÓwkq szkoty.

wiporne rozwiązyvanie

2.

Prcwadfenie dia8nozy

prcb|emowych.

svtucji

WDN

,

odbiorca

rok

,n.ucryciele, wychowawcl,
l@nsuhacje . psycholoSiem/ pedagogiem
- dyrektor ,pedagog, lider
- cav
sf kolenia
dyrekcja szkoły, pedagog
sz.4tÓ|fu. śposbY r.5|iz..ji :
. Konsu|t.cje f psycholoslen/ pedagogiemw ce|u apoznania na@t{ie|iz metodam|, ktÓre pozwolą nawiąfać odpowiednie relacje z rodz|cani/
opiekuNni lcznjÓw, achęcić lch do wsŃ|pra.Y i tYn $mym fbudować ŚwÓj pozytywny, profesjonE|nY wizerunek

.

'#j;ilffitsf#:.J;.J-**"-,:ilff[:l3;"x;"ff]"*''*"T:ł.,
i
wychowawcy, nauczyciele,

.rcdzi@/opiekunowieucznjćw

wspÓłpracy rodzicow/ opiekunÓw uczniÓw
nauczycieli,

se.8Ó|.e śpeĘE.||aći| :

.

r.

odpowiedziarny ,J;:[ffi11

Spos b realizacji

Tadanie

.

PBcw.icysżłołytspÓ|organizują wrau

cftffistkl, Lłf|e o'sk., DŹie

'""l."J;.lil.;ł"

z

opiekunthi ucbi w ni.ttÓre projeldy np' inprezy szkolnel wyjś.ia do kina/ teatru/ mufeum' olifipiade

Patrona szkoły'

j;ł.d:|N;tudy.i!!!

o instytucjach/ org.h|zacjach świadcfą.ych

z

UdzĘ11:Jli'f.;:T:f7,.n*n""..

.,'""*

. rdzice/

oPiekunowie diieci,

środowiskowPj, pomoą

udzielenie wsparcia rodzinom
potrzebujqcym.

SzczegÓłowe sposoby reaIizacji :
. Pedagog kieruje moż|iwe formy wsparcia d|a rodzin potrzebujqcych.
o Pedagog , wychowawca udzie|ajq informacji o moż|iwych formach Wsparcia W sytuacjach prob|emowych np.: problemy wychowawcze, prob|emy
komunikacyjne w rodZinie, przemoc w rodzinie, sytuacje natogoWe, ubÓstwo, długotrwate sytuacje chorobowe, bezrobocie, choroby.
. Podagog wspornaga wychowawcę klasy w rozpoznawaniu potrzeb ucznia i jego środowiskarodzinnego przeprowadzaniu_ wspÓ|ne prowadzenie
indywiduaInych i bezpośrednich spotkari z rodzicami.
. spotkanie d|a rodzicÓw uczniÓw klas ł z psychologiem z PPP nt. JAK PoMoC DZ|ECKU Z TRUDNoŚclnw wvNxnJĄCYMt Z PRZEJŚC\A NA KaLEJNY

.
.

ETAP EDUKACYJNY,

spotkanie d|6 rodzicÓW UczniÓW k|as 1z psycho|ogiem z PPP nI. M1JE DZ|ECK) DZ|E Do sZKoŁY.
Rozwijanie kornpetencji wychowawczych rodzicÓw w komunikacji rodzic _ dziecko ze zwrÓceniem szczegÓ|nej uwagi na to W jaki sposÓb
formutować swoje oczekiwanła, aby byty one czyte|ne d|a dziecka i jednocześnie moż|iwe do zrea|izowania oraz że powinny one być konsekwentnie
Wymagane przez rodzicÓw k|asy 1-8 _ W biezacej pracy wychowawczej, spotkanie zrodzicami nt W/w tematyki).
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Rozdział 5: Rozwijanie kompetencji czyte|niczych oraŹ upowszechnianie czyte|nictwa wśród dzieci i rnłodzieży
Przepisy prawne

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty {tekst jedno|ity: Dz. U. z Łofa r. poz. 1327 oraz z
4 i 1,f37);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo ośWiatowe (tekst jednolity: Dz'

U "

fafl'

r. poz'

z fa21. r. poz. to82);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 |utego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszko|nego oraz podstawy pro8ramowej kztatcenia ogóInego d|a szkoty podstawowej, w tym
dla uczniów z niepetnosprawnością inte|ektuaIną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogó|nego
d|a branżowej szkoĘ | stopnia' ksztatcenia ogó|nego d|a szkoty specjalnej przysposabiajqcej do pracy oraz
ksztatcenia ogó|nego dIa szkoĘ po|icea|nej {Dz' U. 2017 poz. 356 ze zm.};
Rozporzqdzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegótowych warunków, form i trybu
rea|izacji Priorytetu ||| ,,Narodowego Programu Rozwoju czyte|nictwa,, dotyczqcego wspierania w latach 2021 2025 organów prowadz4cych szkoły araz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie czyteInictwa dzieci i mtodzieży, w tym zakup nowościwydawniczych {Uchwała Nr
69/2oft Rady Ministrów NPRCz 2'0' na |ata 2021.2025);
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2oL7 r.w sprawie nadzoru pedagogicznego {tekst

jednolity: 2020 r. poz. 1551 ze zm.);
Rozporzqdzenie MEN z dnia 11 sierpnia fo17 r. w sprawie wymagań wobec szkół {tekst: jednolity Dz. U. Zofo, poz,
21981:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia f5 maja 2o17 r. W sprawie warunków i sposobu wspomagania
nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury po|skiej iinnych przedmiotów nauczanych w języku po|skim
wśród Po|onii iPo|aków zamieszkatych za granicq orazdzieci pracowników migrujących {Dz.U.2011 r'poz'LoŁf
ze zm.l.

Stan prawny na dzień 31'.a9.fof1 r.
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Cele:

r
.
.
.
.

rozwijaniekompetencjiczytelniczych,
upowszechnianie czyte|nictwa wśrÓd dzieci i młodzieży,
promowanieczytelnictwa,
krzewienie rodzinnej kultury czytelniczej,
angażowanie rodzicÓw / prawnych opiekunÓW uczniÓw w życie szkoły oraz działania organizowane przez p|acÓWkę.
Spos b realizacji

Zadanie

1.

2'
3'
1'
2.

1.

ZaangaZoWanie rodzicÓw / opiekunÓw

uczniÓw

dowspÓ,ipracyprzypromowaniUczyte|nictwa
wśrÓd uczniÓw

pIacÓwki

Praca nad ,hianą poŚtrfeg5nia

eytelndwa'

PczU kiw.nie ŚpÓnsorÓw

kŚiążek.

na fa

.jawiska
k

Up

Kęta|tow.nie w}.oki;so pofiomu

organiZoWanie wydarzeri promujqcych
czyte|nictwo,
- udział w karr|paniach,
-

t

.

.
.

ofwoj.

Rozwijaniekompetencji czytelniczych

wychowawcy,

- caty

rok

odbiorca

rodzice / opiekunowie uczniolv

pfzykł.dy rca||acJ||
zachęcenie .odficÓw / opićłlhćwUoni w do ŚponŚoriĘq |ub pomrcy przv pofvskiwaniu śprnsor w na Źaklp @Wych pozycji książkowy.h
.ie.będnych
|ubtaki.h, kt6.ez6taływybłane prŹez uąniÓw p|6.Ówh'
Promowanie 'ko|E
wsŃ|nego eytania (na g|o' z du iec*iefi'
Ł.hę..ni. rodzicÓw do udzif|uw kdfiPdnii .cdld Po]ską cz.ytd fulecion".

kon|usy' 6.ydd'.enu, prorują(e
-

i

nauczyciel bibliotekarz,
na uczyci ele

Termin oraz

częstot|iwość

ł@!6|0*

fuwych

inte|ektuaInego i Wiedfy u uczniÓW.
Upowszechnianie czyte|nictwa wśrÓd dZieci
mtodzieży, zWiększenie frekwencji
w bibliotece.

Odpowiedzialny

zajęcia w bib|iotekach,

lfyte|n'ctwo'

ncu(fyue|bibhotekak

wychowawcy

(a'y|ok

'UUn'Ni.

SzczegÓłowe sposoby reaIizacji:
o Konkursy czyte|nicze, p|astyczne, rozmowy o ksiqżkach.
o Szkolny konkurs bib|ioteczny,,Na naj|epszego czyteInika k|aŚ 1-3 oraz 4-B,,
o Szko|ny konkurs bib|ioteczny,, Najwięcej czytająca klasa',.
o Akcja wspÓ|nego, głośnegoczytania w k|asach 1-3: 29 wrześniaogÓ|nopo|ski Dzie Głośnegoczytania,,
o ,,|| Międzynarodowa edycja Vl og<ilnopo|skiej akcji bicia rekordu W czytaniu na przerwie ,,F|ze rwa na czytania,,
o Świqteczna akcja bib|ioteczna -,,| Ty moźesz zostać św.Mikołajem,. - kontynuacja innowacji pedagogicznej'
ł ,,CZYTANlE NA DYWANlE,_cotygodniowe Za]ęcia promujqce czyte|nictwo _ wspÓ|ne czytanłe' opowiadanie i interpretacja utworÓw Iiterackich
świetIica szkoIna
o ,,Kto czyta ksiqżki) ten żyje podwÓjnie,, _ zajęcia świet|icowe.
. ZadaWanie prac domowych w formach projektowych, ktÓre Wymagajq skÓrzystania z zasobÓw bib|iotecznych.
o Udziat w akcjach organizowanych w bib|iotece zewnętrznej _ wspÓłpraca z Bibliotekq |V Lo
. |nteraktywnerozwiqZywaniekrzyżÓwek, quizÓw.
. Zachęcanie uczniÓw do pisania wtasnych opowiadari, wierszy.
- ćwiczenia usprawniajqce umiejętność czytania oraZ - nauczycre| po|onista, wychowawcy, - caty rok
uczniowie
rozumi enia czytanego teksu,
nauczyci el bi bliotekarz

-

SzczegÓłowe sposoby reaIizacji :
r Wychowawca / po|onista sprawdza u swoich uczniÓw zdo|ności do szybkiego cfytania, czytania ze zrozumieniem, słuchania Ze zrozumieniem.
r Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
o Ćwiczenie umiejętności s'łuchania ze zrozumieniem * naIeży uświadomić uczniom rÓżnicę między styszeniem a stuchaniem.
. cwiczenie umiejętnÓści szyŁlkiegoczytania.
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Rozdział 5: Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy
Przepisy prawne

1.'

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedno|ity:. Dz. U. z 2o2o r' poz. 13f7 oraz z 2af1' r' poz.

2.
3.

Ustawa z dnia.J.4 grudnia 2016 r. prawo ośWiatowe {tekst jedno|ity: Dz. U. z fBf3- r. poz' Io82);

4.
5.
6.

4 i 1,2371

Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogó|nego d|a szkoĘ podstawowej, W tym
d|a uczniów z niepetnosprawnościq inte|ektuaInq w stopniu umiarkowanym Iub znacznym, kształcenia ogó|nego
dla branżowej szkoły I stopnia, ksztatcenia ogó|nego d|a szkoty specja|ne.i przysposabiajqcej do pracy oraz
ksztatcenia ogó|nego dla szkoĘ po|icealnej (Dz' U.2oI7 poz. 356 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r, w sprawie zasad organizacji i udzie|ania

pomocy psycho|ogiczno-pedagogicznej w pub|icznych przedszkolach, szkołach i p|acówkach {tekstjednolity: Dz. U.
2O2O r. poz. L28O);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 |ipca 2019 r' w sprawie szczegótowych warunków udzieIania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiatów edukacyjnych (Dz' U. 2019 r. poz, 1'342);

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września foI7 r. W sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoty orzekajqce dziatające w pub|icznych poradniach psychoIogiczno.
pedagogicznych (Dz. U. z2o!7

r'

poz. I7Ą3).

Stan prawny z dnia 1.09.2021

r.
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Cele:

.
r
r
r
o

zapobieganieniepowodzeniomszkolnym"
wspieranie ucznia w przezwyciężaniu pojawiajqcych się trudnościw nauce,
budowanie wiary we własne siły i umiejętności,
ksztattowanie wytrwałościw rea|izacji wyznaczonych celÓw,
motywowanie do nauki.
SposÓb realizacji

Zadanie

1.
2'
3.

Diagnoza zjawiska -i|ośćosÓb
przejawiajqcych trudności w nauce oraz

ich

- diagnoza zjawiska,
- ana|iza uzyskanych wynikÓw oraz

Termin oraz
częstotIiwość

Odpowiedzialny

-

pedagog,

wychowawcy,

0dbiorca

- caty rok

nauczycieIe, wychowawcy świetIicy,

rodzrce

dostosowanie działa profiIaktycznych do
nauczycieI specjaIista, |ogopeda
- ucu niowie
Zapoznanie uczniÓw i rodzicÓw
indywiduaInych potrzeb uczniÓw,
szkolny,
- spotkania z rodzicami / opiekunami
z wymogami stawianymi przed uczniami z
danego przedmiotu szkolnego
i stata wspÓłpraca,
Organizowanie pomocy psychologiczno spotkania ze specjalistami,
pedagogicznej dla uczniow ze
- organizowanie zajęć dodatkowych
SzczegÓłowe sposoby łea|izacji:
specyficznYmi trudnościami W nauce i
. Poznanie osiqgnięć edukacyinych uczniÓw klas pierwszych, zaznajomienie się ze specyfikq trudnościuczniÓw stabszych oraz stopniowe od|<rywanie
uczniÓw zdolnych
s

pecyfi ka.

o
.
o
o
r
.
r
o
o
.
.
o
o
o

ich predyspozycji.

Diagnozowanie rodzaju

w nauce.

Występujqcych

zaburze

,

sytUacji rodzinr|ej UcznioW przejawiajqcych

MonitorowanieosiqgnięćedukacyjnychuczniÓw.
Uczniowie i rodzice/opiekunowie uczniÓw zapoznani zostajq przez kaźdego nauczycie|a przedmiotu

Logopedyczne badania przesiewowe _ k|asy 1 _ wspÓłpraca z PPP
Logopedyczne badania kontrolne - klasy 2 i 3.
Zajęcia specjaIistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wychowawcze,
rozwijajqce Umiejętności uczenia się.
WyrÓwnywanie brakÓw spowodowanych nauką zda|ną.

prob|emy

z wymogami, ktÓre stawiane sę przed uczniami.

logopedyczne, rewaIidacyjne, edukacyjno-terapeutyczne,

zajęcia

Wzmacnianie motywacji uczniÓw do nauki idocenianie ich wysiłku _ stosowanie fi|ozofii nauczania po|egaj4cej na: nauczaniu przez ce|,
nieodbierania uczniowi prawa do btędu, ocenianiu postępÓw tlczniÓw po|egajqcym na ocenianiu procesu a nie tylko efektu koricowego,
monitorowaniu postępÓw, budoWaniu re|acji z uczniami, przekazywaniu uczniom odpowiedziaIności Za uczenie się.
,)ak uczyć się skutecznie?- zajęcia, wskazÓwki, materiaty pornocnicze _ k|. 1-8.
Wypracowanie standardÓw edukacji on|ine dopasowanych do wieku ucznia oraz rodzaju zajęć, ze szczegÓ|nym zwrÓceniem uwagi na

przeciwdziatanie spadkowi zaangażowania uczniÓW W proces Uczenia się podczas nauki zda|nej oraz pomoc ucz|.liom słabszym.
Wypracowanie sposob<iw zapobiegania/przeciwdziałania nier wnościom edukacyjnym między uczniami (ze szczegÓlnynr uwzg|ędnieniem tzw.
zda|nych wagarowiczÓw, uczniÓw o spec-ja|nych potrzebach edukacyjnych, uczniÓw niepetnosprawnych, uczniÓw o niższych kompetencjach
cyfrowych).
Innowacja ,' fabawy z j' niemieckim,, d|a wychowankÓw świet|icy .
Udział w ogÓ|nopo|skim projekcie ,, Szkoła odkrywcriw Ta|ent6w,,.
Zajęcia rozwija1,qce i konkursy d|a dzieci zdolnych.
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L.
f

'

Wzbogacanie wiedzy przez nauczycieli na
temat specYficznych trudności w nauce
przejawianych przez uczniÓw'
Utrzymywanie statej wspÓtpracy
z rodzicami/ opiekunami uczniÓw

- pedagog, lider
konsultacje ze specjalistami
np. z Poradni Psycho|ogiczno-Pedagogicznej, wychotruawcy, nauczycieIe
. naW|ązanIe Wspofpracy
z instytucjami, organizacjami, służbami

WDN,

- caty

rok

-nauczyciele
i wychowawcy

.-Ę,9"n9:9yJlua*lg"|l|-q.yJnl""."

SzczegÓłowe sposoby realizacji:
o Przeprowadzenie anaIizy w ce|u dopasowania odpowiednich technik nauczania wzg|ędem ucznia.
. Utrzymywanie statego kontaktu z opiekunami ucznićw oraz prowadzenie systematycznej obserwacji pod kqtem zaspokajania
podstawowych potrzeb w rodzinie oraz pojawiajqcych się wydarzeri w życiu mtodego cztowieka (np. rozstania rodzicÓw' nerwowa
atmosfera domowa' przemoc domowa, choroba, śmierćw rodzinie' itp.).
. Utrzymywanie statego kontaktu z Poradniq Psychologiczno.Pedagogicznq, ktÓra udzieIa nauczycie|om wsparcia przy dostosowaniu

wymagari

1.

Rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat
moż|iwvch zaburzeri zachowania uczniÓw'

edukacyjnych wynikajqcych z

rea|izowanych przez

i toku nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.

- spotkania ze specjalistami,

- pedagog, psycholog

- cały

rok

nich

progl.amÓw

-nauczycie|e

iwychowawcy
sżc'e86łowe spo6obY realiu c'i:

.

Polady

I

konsu ltacje z pracownikiem Poradni PsycholosicznGPedagogicznej.

r'Po5!eżaniewiedzyrodzicÓw/oPiekUnÓw.#.-'::::*i"1''ł:"jj:rmadrdoskona|eniazawodowe8ona!czr!e|!:ifj;łona]e;|;

2.
3.

dzieci natematspecyficznychtrudnościw PsychoIogiczno-Pedagogicznej,
. spotkania z psycho|ogiem / pedagogiem
nauce przejawianych przez uczniÓw
szkolnym, psychologiem
UświadamianierodzicÓw
o konieczności samodzie|nej pracy dziecka' z poradni, psychoterapeutq' |ogopedq,
. spotkania z wychowawcq
Nawiqzanie statej wspÓtpracy

zPoradniąPŚy.hoIogjczno.Pedago8|c,ną'

na

uczyciele

uczntow

inauczycieIami,
- m.te at, inform.cyjne,
szcf egÓloĘe śpo6obY rea||z..l|:

.
.
.
.
.

n izowane są spotkania zesPecja|ktami.
Nauczyciele skupiają się na wypracowaniu dobrcgo dialogu z rcddcathi / oPiekunami ucfhiÓw oraz utrzymaniu r nimi śta|e]
wśpćłp.a.yna fzecz gkoly i jej uczniÓw'
D|a rodzicÓw prow.drone śąkonsu|tacje iPo dnictwo W zakre,ie p,ycho|ogalpedago8a mające na ce|u uświadomienie rodzicom/
opi.kunom UcŹnlÓw istotnośc| |ch ro|i w procesie wsPierani. dziecka w nauce i Udzie|ania m! pomocy w sytuacja.h je8o

D|a rodz|cćw or8a

nielowodre srkolnvch.

sfkoła wspiefa rcdficiÓw w podejmowaniu decyzjj na t.mat przeprowadfenia bad'n|a w Poradn' Psycholo8iczncPedago8|cfnel *
nauczvcie|e UśW|adamiają rodżicr , naja|q pomoc mo8Ę |i.zyć oEz ]akie działan ia ?ostaną im zaofćrowane p.'ez PlacÓwkę PPP tj.
opinia wYdana Pźez PPP |ub inną poradnię specja|istyczną, ktÓra oceni moż|iwoś.i!ntelektua|ne izdrowotne u.znia i UłatwiwybÓr

n.Eędzi, ktÓre będą wspierać edukację'
WychNawca / pśycho|o8l Pedagog wstazuje rodzicom konyścid|a dzie.ka płynące z posiadania oPinii, oEedenla PPP
poradn

j

specjaIistyczne]. i pr,edłożenia tych do|(umentÓw w szko|e.

|Ub innej
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- Warsztaty, ćwiczenia,

2.
3'

peoagog,

wychowawca, 1.całyrok

ucznrowte

czasu.

Poznawaniemnemotechnik.
Budowasystematyczności.
Uczniowie poznają jak wykorzystywać swoje zmysty i w ten sposÓb usprawnić dziatanie swojej pamięci.
Zajęcia warsztatowe z psychologiem,,Stres itechniki uczenia się,,dla uczniÓw klas 8.

]

.
.
.

.

r

dostosowanych do indywidua|nych potrzeb uczniÓw.
Działania Wychowawcze w zakresie tematyki organizacji czasu

.

RÓżnicowanie sposobÓw zadari domowych oraz stosowanie rÓżnych form sprawdzania stopnia opanowania wiadomości,

-

planowanie, rozwijanie umiejętnościorganizacji czasu, W tym
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Rozdział 7: Zdrowy tryb życia
Przepisy prawne

1'.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedno|ity: Dz. U. z fo2o r. poz. L3f7 oraz z foz3. r. poz,

3.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. LJ. z 2021 r' poz. 1'082);
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.4 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszko|nego oraz podstawy programowej ksztatcenia ogó|nego d|a szko|y podstawowej, w tym
dla uczniów z niepetnosprawnościq inte|ektuaInq W stopniu umiarkowanym Iub znacznym, kształcenia ogó|nego
dla branżowej szkoty I stopnia' kształcenia ogó|nego d|a szkoty specja|nej przysposabiajqcej do pracy oraz
ksztatcenia ogó|nego dIa szkoły po|iceaInej (Dz. U' fo17 poz. 356ze zm.};
Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie ogó|ne Narodów Zjednoczonych dnia 20 |istopada
1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz.526);
Ustawa zdnia25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywnościiżywienia {tekst jedno|ity:2020 r. poz.2021);
Ustawa z dnia 11 września 201.5 r. o zdrowiu pub|icznym (tekst jednoIity: Dz' U' z 2021'r.poz.183 ze zm.);
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z?lOfOr. poz. 685);
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziataniu a|koho|izmowi {tekst
jednolity: Dz. U. z 2O2t r. poz. tLI9.);

f

4.
5.
6.
7.
8.

4 i 1,237].i

9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r' o ochronie
i wyrobów tytoniowych (tekst jedno|ity: Dz. U. z 2of1. r.

udrowia przed następstwami używania tytoniu

poz.276

ze);

Stan prawny z dnia 1.09.2021

r.
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Cele:

o
o
o
.
r
o

pogłębienie wiedzy na temat zachowa prozdrowotnych,
ksztahowanie hierarchii systemu wartości, w kt.Órym zdrowie na|eży do jednych z najważniejszych wartościw życiu,
ksztattowanie odpowiedniej aktywnej postawy i dbanie o zdrowie własne, swoich bliskich i innych |udzi,
promowanie regularnego uprawiania sportu,
uświadamianieistnieniachorÓbcywi|izacyjnych,
uświadamianieprob|emudepresji.

Zadanie
1.
2.
3.
4.

Propagowanie wśrÓd uczniÓw Zdrowego
zycta

SposÓb

trybu

Uświadamianie uczniom jak ważne jest zdrowe
odżywianie się
SWiadomośćznaczenia ruchu fizycznego w życiu
każdego człowieka.

ZWiększenieaktywnoścififycznej
i

Wyrobienie nowych nawykÓw.

rea|izacji

'zajęcia aktywizujqce,
- l(onkursy taneczne, wokalne, sportowe,
. Warsztaty, rajdy,

Termin oraz
częśtot||wość

odptrwiedzia|ny
. pie|ęgniarka, wychowawcy,
,

pedagog

nauczycie|e

. cały

rok

Odbiorca
. uczniowie

plastycZne,
zajęcia sportowe,
- dostępność i popu|aryzacja materiatÓw
edukacyjnych,
- udziat w projektach i programach profilaktycznych
- Zajęcia
-

SzczegÓłowe sposoby reaIizacji:

r
o

Udziatw programie,dzięki ktÓremuuczni<rwiebędaotrzymywa|i
owoceiwarzywaorazproduktym|eczne.
Rea|izacja progfamu TRZYMAJ roRMĘ d|a k|as S-8.edukacja w zakresie trwałego ksztattowania prozdrowotnych nawy|<Ów wśrÓd ucznićrw. (
Powiatowa Stac.ja Sanitarno-Epidemiologiczna ).
l Działania profi|aktyczne * zaburzenia Ódżywiania (nadwaga, niedowaga, niedobÓr wzrostu)-pomiary wagi i wzfostu' ob|iczenia BMl, kongu|taĆje
dla rodzicliw.
. Higiena snu i wypoczynku - dziatania profilaktyczne * kl. 1-8.
. w ramach zajęć WDZ:
AN?REKVA t BUL|MLA _co to Znoczy nadwdgą i niedowogo?- pogadanka d|a uczniÓw k|as 6^
ZASADY ZDR)WEG) oDZYWtANtA pogadanka d|a uczniÓw k|as 6.
,nledz zdrowo, źyi na spartowo'' szko|ny konkurs o tematvce prozdrowot ej dla wychowankÓw świetlicy, zajęcia świet|icowe.

o
l
.
o
.

o
ł
o
o

,,W zdrowym cie|e zdrowy duch,, * świet|icowe zawody sportowe'
,,Jedz zdrowo, źyj na sportowoll * rea|izacja programu wtasnego p. M. Sobczyriskiej w ramach za1.ęć świet|icowych.

,,Taneczne czwartki,, - zajęcia ruchowe f e|ementami aerobiku i tarica - zajęcia śWiet|icowe.
|nnowacja ,,Zdrowie. ważna sprawa'' - k|. 3 c.
Propagowanie zdrowego trybu źycia. pogadanki' wycieczki, wyjazdy na basen, zajęcia simnastyki korekcy].nej i inne formy ( gazetki informacyjne,
plakaty itp.) .
Profi|akĘka nadciśnienia tętnicze8o u dzieci i młodzieży;kontrolne pomiary ciśnienia tętniczego uczniow oddziatu przedszko|nego oraz uczniÓw
klas 1, 3, 5, i 7.

PoRADNIA zDRowlA UczNlA. sesje plakatowe, u|otki, gazetki ściennent. propagołł/aniazdrowego trybu życia - higiena wzroku, stuchu,

prawidtowa postawa ciata, higiena osobista, aktywność fizyczna, higiena zdrowia psychicznego itp.).
DziałalnośćSzkolnego Kołą PcK - d|a uczniÓw k|as 4-B oraz Kluhu WiewiÓrka F6K -d|a uczniÓw k|as 1.3.
obchody świdtowego Dnia Mycia Rqk { 15 października).Pogadanki - szerzenie wiedzy, w zakresie znaczenia higieny rqk w profi|aktyce zakażeii.
SWięto ustanowione przez oNZ, jako akc]a edukacyjna _ klasy 1.3, 4'8.

o udział w akcjach prozdrowotnych :
Krajowy progrom ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenio Tytoniu w pÓlsce ( Światowy Bzieri bez tytoniu _ 31 maja, światowy Dzie rzucania pa|enia *
19 |istopada); Krajowy Pragrom Zwalczdnia AlDs i Zdpobieganie Zakażeniam H/y ( SWiatowy Dzie A|DS .1 grudnia); Kwiecieri- Miesiqc Zdrowia _ Światowy
Dzien Zdrowio - 7 kwietnia"
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.
.
r

k|aszcz *duży prob|em,, * PSSE w Kałiszu.
',Mały
,,oIimpiada Czternastki,,. coroczny konkurs sportowy k|as mtoĆlszych i starszych.

ReaIizacja projektu edukacyjnego _

Nauczycie|e i
i

1.
2.
3.
4.

Uświadamianie istnienia chorÓb cywiIizacyjnych.

-

Uświadomieniezjawiskadepresji.

- pogadanki,

Rozbudzanie śWiadomościuczniow na temat
wptywu rek|arny na ich wybory żywieniowe
Tworzenie świadomościZnaczenia d|a zdrowia
cztowieka higieny w tym higieny jamy ustnej.

wychowawcy zachęcajq uczniÓw

do

czynnego brania

udziatu w

obowiqzkowych

fakuItatywnych zajęciach sportoWych.

-

materiały informacyjne,

pie|ęgniarka, pedagog, nauĆZycie|e,

- caty

rok

uczniowie

wycnowawcy

'cwiczenia aktvwizuj'ace,
dostępność i popu|aryzacja
materiałÓw edukacyjnych,
- programy profilaktyczne
-

SłczegÓłowe sposoby reaIizacji :
. Właczenie się w rrbchody o(iÓLNoPaIsK,EGo DNIA WALK\ z DEPRESłĄ- zajęcia, ktÓre przyb|iżq uczniom zjawisko depresji, sposoby ra dzenia sobie
w trudnych sytuacjach;- klasy 6-8.
. popularyzowanie WśrÓd uczniÓw wiedzy ł zakresu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowa _ ksztattcrwanie konstruktywnych przekonari,
postaw i zachowari oraz styIu życia wspierającego zdrowie psychicfne, rozWijanie umiejętności uczniÓw doĘczących rac!zenia sobie w sytuacjach
zagrażających zdrowiu psychicznemu * Zajęcia wychowawcze, rozrnowy wspierajqce, materiały profiIaktyczne, udział w projektach ZeWnętrZnych.
o Działania profilaktyczne dotyczące zaburze nastroju i zachowa autodestrukcyjnych w warunkach izolacji społecznej. Wspieranie kondycji

pśychicznejuczni w.Proponowanatematy|(a: zadbajorelacjĆ,zadbajozdrowysen,zadbajozdrowyruch,sprawiajsobieiinnymdroŁrne
przyjemności, rozwiązu| prob|emy, bqdź w dobrej re|aĆji ze sobq, stosuj metodę małych krokćrw, rozwiqzuj konf|ikty a nie odsuwaj czy unikaj ich
rozwiqzania.
o Rea|izacja programu MłĘDZY NAMl KaB|ETKAMl d|a uczennic k|as 6.

.
.
.

1.

2.

PedagogizacjarodzicÓw/opiekunÓw,
zapoznawanie ze specyfikq tematyki, W jaki
sposÓb naIeży promować zdrowy sty| żyĆia oraf
jak reagować W sytuacjach jego zagrÓżenia.
ProfiIaktyka zdrowego trybu życia.

Kształtowanie nawykow dbania o zdrowie i higienę osobistq * pogadan|<a d|a k|as 4-8 nt. HIG|ENY WlEKLl DaJRZEWAIVi,4'- w ramach zajęć

WDZ.

Rozmowy f uczniami na temat Wptywu rek|amy na wybory żywieniowe.
Ekspofyc,ja: zbiÓr adresÓw i te|efonć:w, pod ktorymi mtodzi |udzie mogq uzyskać rÓżnogo rodzaju wsparcie i pomoc W sytuacjach trudnych
takich jak: przemoc pomiędfy rÓwieśnikami, przemoc w domu, cyberprzemoc, narkomania, alkoho|izm, hazard itp.
r Uśrviadomienie Zagroże wynikajqcych Z posiadania wad postaWy.
o Zapobieganie prÓchnicy i higiena jamv u$tnej _ praktycfna nauka prawidtowego szczotkowania zębow oraz f|uoryzacja prowadzona przez
pie|ęgniarkę - k|asy 1-6.
Udział W prograrrlie _,,Dzie| się Uśmiechem,, ' PCK, k|. 1-3.
'
.wychowawcy, pedagog, nauczycie|e, . cały rok
'rodzice i opiekunowie uczniÓw
- filmy, materiaty edukacyjne,
psychoIog, pie| ęgniarka
- pogadanki,
- dostępność i popularyzacja materiatÓw
edukacyjnych,
Szczeg<iłowe sposoby reaIizacji

o
r
.
r

:

Uświadomienie rodzicom konieczności przeprowadzania badan profiIaktycznych dotyczqcych prawid1owej postaWy ciata dziecka.
Wychowawca wraz z nauczycielem wyclrowania fizycznego Zwracajq uwagę rodzicom na nieobecności bqdź małą aktywność podczas zajęć
wychowania fizycznego.
U|otki, gazetki ści enne nt. propagowania zdrowego trybu życia.
Uwrażliwienie rodzicÓw na temat moż|iwościprzeżywania depresji czy chorÓb cywiIizacyjnych przez młodego człowieka.
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Rozdział 8: Społecznośćsrkolna - bezpieczeństwo

tń'

rówieśniczych

spdeczności szkolnej i trudnościw nawiqzywaniu kontaktów

Przepisy prawne

1.
2.
3.

4.
5"
6.
7.
8'
9.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2o2o r. poz. 7327 oraz z 2of1' r. poz.
4 i 1f37ll
Ustawa z dnia 1'4 grudnia 201.6 r. prawo ośWiatowe (tekst jedno|ity: Dz. U' z 2a21' r. poz. t082);
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 |utego 2017 r' w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszko|nego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego d|a szkoty podstawowej, w tym
d|a uczniów z niepetnosprawnościq intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ksztatcenia ogó|nego
d|a branżowej szkoty I stopnia, kształcenia ogólnego dIa szkoty specjaInej przysposabiajqcej do pracy oraz
ksztatcenia ogó|nego d|a szkoĘ po|icea|nej iDz. U. 2017 poz. 356 ze zm.};
Ustawa zdnia23 kwietnia L964r.- Kodekscywilny{tekst jednolity:Dz.U.2A2Or.poz.1740 zezm.);
Ustawa z dnia 17 listopada L964 r ' _ Kodeks postępowania cywi|nego (tekst jednolity Dz. U. 2o2o r' poz. 1575);
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i p|acówkach {tekst jednolity: Dz. U. 20f0 poz. 1604);
Rozporzędzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków isposobu
organizowania przez pub|iczne przedszko|a, szkoty ip|acówki krajoznawstwa iturystyki {Dz. U. z 2018 r' poz.

10ssi;

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywnościi żywienia (tekst jedno|ity:2ofo r. poz.2o21);
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z fO21- r. poz. 1f49)i
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 Września201'L r. W sprawie procedury,,Niebieskie Kartv,,oraf WzoróW
formulazy,,Niebieska Karta" (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245);
11. Ustalłra z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedno|ity: Dz. U.z2o2o r. poz. 2050);
12. Ustawa z dnia 26 października 1982 r' o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziataniu a|koho|izmowi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2O2L r. poz. !tL9.\;

13. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2oI7 r' w sprawie warunków organizowania
kształcenia, Wychowania

i

opieki d|a dzieci

i

mtodzieży niepetnosprawnych, niedostosowanych spotecznie

zagrożonych niedostosowaniem społecznym {tekst jedno|ity: Dz. U. z 2a2o r. poz. 1309

14. Ustawa

z dnia 9

listopada 1995

r. o

i

};

ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

tytoniowych (tekst jednolity: Dz' U ' z fof! r, poz.276);
15. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 |istopada
i wyrobów

1989 r. (Dz. U. 1991 nr L20 poz.526);
z dnia 18 sierpnia 201]. r. o bezpieczeństwie osób przebywajqcych na obszarach wodnych {tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz.350 ze zm.);
17. Ustawa z dnia ]'8 sierpnia zotl. r' o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich (tekst jednolity]. Dz. U. z 2019 r. poz.1084);
18. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym {tekt jednolity: Dz. U. z fDZL r. poz. 450 ze zm.);

16. Ustawa

19. Ustawa

20.
21.

z dnia 5

grudnia 2008

r. o

zapobieganiu oraz zwa|czaniu zakażeń

i chorób

zakaźnych

u ludzi {tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. po2.1"845 ze zm.);
Ustawa z dnia L9 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 685);
Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadfenia nadzoru nad jakościąWody W
kqpie|isku i miejscu wykonystywanym do kqpie|i {Dz. U. z 2019 poz. 255).

Stan prawny z 1.O9.foLt r.
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Cele:

o
r
r
o
o
o

poprawianie stanu bezpiecze stwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza niq,
profilaktykazachowariryzykownych,
intensyfikacja wspÓ|nych (przy wspÓłpracy rodzicÓw i nauczycieli} driała wychowawczych,
kształtowanie umiejętności bezpiecznychzachowa ,
tworzenie tradycji i więzi ze szkołq,
budowanie szacunku do nauczycie|i i pracownikÓw srkoły.

1.

Poprawa stanu belpieczer,lstwa na

szkoty, w jej obrębie i poza niq.

terenie

2. sadaniepoczuciabezpieczestwaw
Śf|(o|e'

'badania, interPrctacja Uzyskanych
oraz dobranie odoowiednich działa

Termin oraz

odpowiedzialny

SposÓb reaIizacji

Zadanie

wynikÓw

- pedago&

wychowawc},

cuęstot|iwość
. caly

rok

odbiorca

. ca|a społecznośćszko|na

wychowaweo'profilaktyczny.h,
. spotk.nia informac'ne'
szcze8Ółowe sposoby reaIizacji:
Badanie dotyczące poczucia befpie.ze'istwa wśn'd uczniÓw
d.oga do !'łołt'" - spotkanie z pr.edstawicie|em KMP (po|icjantem dzie|ni@wym asp' M' Raczkowskim) dotyczące
"Beżpiezna
Ź.chowania zasad bezpiec,e stwa w drodue do ize szkoły (d|a uczni w oddzia|u pnedsŹko|nego ol.z klas 1.3)'
Pogadanka ni' oB'|ne z.sady be,p|e.'e't!twa lfÓwnież podczas koEystania z komP|eku boiik szko|ny.h, osi.d|owego odika'
osiedlowwh p|ac w zabaw po zajęcEch |ekcyjnych pĘez uczni w oraz w sfczeg |ności bezPieczne pr.echodfeni. pEez jefd.ię
oraz parkins pny szkole) oddzial pEedskolhy, klasy 1-8).
śpotkaniewychowankÓw śMetlicy u po|icjantem dzie|nicowym dot' fachowania zasad
drcgo do szkoIf
"Bezpiecznd
bezpiecze stwa.
Posadanla dla RoddcÓw na temat odpow|ed'blnoćC| ,a d,|e.ło spędzają.e czas wo|ny w miejścach pub|icfnych {np' komp|eku
bolskszko|ny.h, osied|owe8oo ika' os|ed|owych p|acÓwzaMw)'

.
.

.
.

-

.
.
.
.

Udżiałw p.ogramie edu| cY,nym o .har.kt.',e śpo|&żnym,,Ałademia b.'Pie.znęo Puchatła" obejmującym tematyĘ
zw|ąŹ.nąz bezpiecze śtwemdzieciw cdere.h
na drodze,wdomu, wyko|e orazw Internacie" k|asy l'
'tr.f.ch:
UmIeś'.zEn|.
beżp|ede stwE d|a uc.n|Ów
w fo.mie gafetki ś.iennej ft ko.yta.'a.h
w pom|ewenia.h
|dasowY.h..m' '.!,d
in'.Bezp|ecfne ferie, Bądź bezPie.znyna drcdze, BezPiecze stwo w s|eci, Bezpieczne'ko|nych,
wa kacje'
bezplecżnew ..r. fajęda na temat zasad |onystania f |ntemetu d|a wychowanl w śwjetli.y

"Dzl.cl

.,,BEZPIECNEFERIE"-pogadankiprofllatrycznedlaklasl'8orazkonkursplastycrnydlaklasl-3.
. BEzPlEczNE WJAZDY ] wvJśclA KLASqWE: - zajęcia wychowawcze dla klas 4j pogadanka

.

wyjściem |ub wycieczką'
PŁYTKA wvoBR}ŻNlA To KALEcfwo

.
.

R.a |izacja Pro8ra mu BEzPlECzNA

-

-

klasy 5.B

* pned

planowanym

Prcjek.ja iateda|U mu|timedia|nego, Pogada.ki nt, niobezpiecznych sl(okÓW do wody-

WoDA. zajęc]a pnfldkytfno'wychowawcze w

opa rciu o

pre.entację mu|timedialną k|asy 1'3.

WAKAQE" promującej bezpiec,e Śtwo dleci i młodzieŹy - zajęcia
Udzia| w o8Ó|nopo|Śkioj akc]i społecznej
"BEzP|EczNE
woPalc|u
o
materiały
zamieszczone
na www.bezDiecznewakacie-oI dla Uc.niÓw kIas 1'8' preuentacla
PrcfiIakty(zno'wychowewcze

w|zualna d|a Ucuni w i rodzicćw

- 8azetki

ścien ne.
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Popnwa poziomu bezPie.zeństwa
teren|e

szkoły.

na

Prowadzenie statystyk fa.howań pEemocNych, agresywnych, innego rodzaju z€chowań

zaPoŹnanie

przypomnienie

/

ryzykownyó;

uchiom,

zasad

ir€8uI bezPieczeństwa obowiązujących na terenie slkoly. zapoznanie/pżypomnienie !cznjom szkołnych procedur obowiązujących
wcza'ie pandemiiw Eńach zapobiegania, p|2eciwdfiałania i fwaIcza nie covID 19'
WPrcwadzenie nowYch dzia|ań wychowawczoprofilahycznych opracowanych na podstawie otnymanych wyników dotycfących

.dyrektor, Phcownlcytech.iczni .wedlu8
,,..",'::il.J:.',"#:."1T
' insta|owanie niezbędnych spnętów
Potrzeb
]^illl'i:"i'""#liil;.eń\two l|.ycfre, wv.how.wry'nauaycie|e'

emocjona|nei]nte|ektualneUczniów

pracown|cy, uan|owle

pedagog,psycho|og,

SzczegÓłowe sposoby rea Iizacji :
o Przeprowadzenie prÓbnej ewakuacji z budynku szkoły.

.
o

Zapewnieniebezpieczeristwafizycznego:
Monitorowanie warunkÓw bezpiecze stwa uczniÓw na terenie szkoły, w tym epidemicznego.
Monitoring rrsÓb wchodzqcych na teren szkoty, interwencja w sytuacji zagrożenia.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
h.
i.

r
r
.

sprawdzenie wydajności i zasięgu obecnego monitoringu;
przeprowadzanie prac remontowych, insta|acyjnych i naprawczych w czasie nieobecności uczniÓw;
zakaz opuszczanie terenu szkoty podczas trwania zajęć;
zadbanie o dobre, sprzyjajqce pracy oświet|enie wnętrz, drÓg wokÓt szkoły i boisk szkoInych;
przestrzeganle zasad BHP;
patrolowanie korytarzy szkolnych przez nauczycieii podczas przerw;
zabezpieczenia wyjściaze szkoły przed bezpośrednim wyjściem na uIicę;
oczyszczanie przejśćna terenłe szkoły ze śniegui |cldu oraz posypywanie piaskiem z solq;
dbanje o to, aby sprzęt szko|ny dostosowany byt do wymogÓw ergonomii _ sto|iki ikrzesta dostosowane do potrzeb
konkretnego ucznia;
j. prowadzenie rejestru gościprzebywajqcych na terenie szkoły;
|<. uzupełnienie apteczek zawierajqcych środki do udzieIania pierwszej pornocy wraz z instrukcjamijej udzielania
|' kontro|a sprawności i bezpiecze stwa maszyn i urzqdzeri technicznych;
m. wywieszenie reguIaminÓW oraz norm zachowania się w pracowniach technicznych, chemicznych, itp.;
n. zapewnienie uczniom niepetnosprawnym odpowiednich warunkÓw do nauki spełniajqcych ich potrzeby;
o. dbanie o prawidtowe naświet|enie, natężenie hatasu, wenty|acji i ogrzewania w pomieszczeniach szkoty;
p. funkcjonowanie higienicznych i bezpiecznych toalet, szatni, itp.;
q. odpowiednie zabezpieczenie pracownitechnicznych;
r. prowadzenie rejestru wypadkÓw' a pÓźniej analiza ich przyczyn i okoIiczności;
s. konsu|towanie z rodzicami chorÓb uczniÓW iIekarstw, ktÓre sq przez nich zażywane na terenie szkoty;

Udostępnienie przepisÓw, programÓw, p|anÓw, regu|aminÓw

oraz zbioru zasad

W dostępnym miejscu _ np. świet|ica,bib|ioteka szko|na, czyte|nia, gabIotka, strona

obowiqzujqcych

w

szkole

internetowa' itp.

Bezwzg|ędne reagowanie na przejawy przemocy fizycznej. stownej, cyberprzemrrcy' czy mobbingu rÓwieśniczego - podejmowanie
szvbkich interwencji, i niea kceptowarrie żad nych wyjqtkÓw,
Prfestrzeganie i egzekwowanie od siebie nawzajem orau od uczniÓw i ich rodzicÓw stosowania szkolnych procedur obowiqzujących
w czasie pandemii - w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwa|czanio covlD 19.
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a

Zapoznanie,/ przypomnienie uczniom szkolnych procedur obowiązujących w czasie pandemii.

a

Stata wspÓtpraca

z po|icjantem dzie|nicowym podnoszenie poziomu bezpieczeristwa w szko|e i środowisku |oka|nym
popu|aryzowanie bezpiecznych zachowa , uświadamianie zagroż'e - rozmowy profilaktyczne, wywiady środowiskowe, Warsztaty
d|a uczniÓw i rodzicÓw.
Zajęcia wychowawcze ABc zNMoMoŚcl PRAWA d|a uczniÓw k|as 5 w oparciu o pub|ikację,,Bezpieczeristwo mtodzieży,,Anny
Marii Wesotowskiej . - prowadzone przez pedagoga.
Edukacja prawna uczni w Spotkanie z przedstawicielem KMP {po|icjantem dzie|nicowym) d|a uczniÓw k|as 5 i 6 nt. KARALN1śĆ
NłELETNI0H. Ekspozvcia wvkazu instvtucii, ktÓre pomoga uczniom rozwiazać danv prob|em.
Wzmożona opieka i nadzÓr w miejscach szczegÓ|nie zagrożonych (korytarze szkolne szatnie, szatnłe Wychowania fizycznego,
toalety oraz miejsca nieobjęte monitoringiem- podczas przerw śrÓd|ekcyjnych).
Nauczyciele powinni każdorazowo wyciągać konsekwencje wobec uczniÓw w przypadku naruszenia zasad bezpiecze stwa oraz
rę-ąg'9

y9
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Rozdział 9: Cyberprzemoc

Przepisy prawne

t.
2.

5.
6.
7.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia f kwietnia 1997 r. {Dz. U " z 1997 r. N r 78, poz. 283 ze zm.);
Ustawa zdnia7 września 1991 r. o sYstemie oświaty {tekst jedno|ity: Dz. U. z fafar.poz.!327 orazzzo21 r.poz.
Ą i 1f37);
Ustawa z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe {tekst jedno|itY: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 |utego foI7 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztatcenia ogó|nego d|a szkoĘ podstawowej, w tym
dla uczniów z niepetnosprawnościq inte|ektuaInq w stopniu umiarkowanym Iub znacznym, ksztatcenia ogó|nego
d|a branżowej szkoty l stopnia, ksztatcenia ogó|nego dIa szkoty specjaInej przysposabiajqcej do pracy oraz
ksztatcenia ogó|nego dla szkoty policealnej (Dz' U' 2017 poz' 356 ze zm.,);
Ustawa z d nia 6 czerwca 7997 r. - Kodeks karny (tekst jed nolity: Dz. U. z fOfO r. poz. L444 ze zm.);
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r'- Kodeks postępowania karnego (tekst jedno|ity: Dz. U. z fo21poz,534 ze zm.};
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny {tekst jednolity: {tekt jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. !74A ze

8.
9.

Ustawa z dnia fa maja !97t r, Kodeks wykroczeń {tekst jednolity: Dz. ,J. 2a21r. poz' 2BJ' ze zm.],
Ustawa z dnia L0 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych {tekst jednolity: Dz. U" 2012 r. poz. 1783. ze zm.);

3'
Ą.

zm.];

10. Ustawazdnia26października198fr.opostępowaniuwsprawachnieletnich{tekstjedno|ity:Dz.U.z201.8r.poz.
969 ze zm.);

1'1. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2o17 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mtodzieży niepełnosprawnych' niedostosowanych spotecznie i
zagrożonych niedostosowaniem spotecznym {tekstjedno|ity: Dz. U.zf02o r. poz.1309 );
12' Ustawa o z dnia 18 |ipca 2oo2 r. o świadczeniu ustug drogą eIektronicznq {tekst jedno|ity: Dz' U. z fo2o r. poz.34Ą
ze zm..l;

13, Konwencja
14.

15'

Rady Europy o cyberprzestępczości, sporzqdzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. {Dz. U. 2015
poz. 728);
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r" poz. 360 ze zm.);

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie ogó|ne Narodów Zjednoczonych dnia 20 |istopada
1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526);
16. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, Budapeszt 23"!t.foo! r., CETS nr 185.

Stan prawny z dnia L.O9.2OŻ1-

r.

str. 34

Cele:

j6t p.Emoc e|ekton|.2na'

o

uśw|adam|.n|e ucznłom, i.h op|.kunom ora, nauc,yt|e|om oym

a

ogran|Czen|ei/|ub@łkowitewY.||m|nowan|ezadowaagrsYmy.hip.feło.ow}'Ch,rea||zowanychp.fyuźYdunowejte.hno|ogiikonunikaGyJneJnateren|estkołyĘdźpo
n|ą
promowanie wśn'd u..ni w aśadpoprawne8o fachowania Jię w świ*iewi.tualĄłn.
2adanie

1.

2.
5.

1.
2'

Przeprowa dZenie ba dari diagnozujqcych
WystępoWanie zjaWiska cyberprzemocy wśrÓd
społeczności szkoInej.
Sporzqdzenie pogłębionej anaIizy sytuacji
problemowej.
WyĆi4gnięcie wnioskÓw oraz opracowanie
dziatari l<oniecznych do prowa dzenie
efel(tywnego Programu wychowawczoprofilaktycznego.
WspÓtpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi
uczniÓw w ce|r.l wye|iminowania zachowa
przemocowych.
opraĆowanie i upowszechnianie materiałÓw o
2j.WiŚku cyberprzemocy, jego f ormach,
praWnVĆh konsekWencjach popetnienia czynu
oraz sposÓbÓW reagowania w przypadku
Znalefienia się W takiej sytuacji.

- przeprowadzenie

bada

-

,

Termin oraz
czqstotIiwość

Odpowiedzialny

SposÓb reaIizacji

pedagog, wychrrwawcy,

nauczycie|e

. wedtug

Odbiorca

potrzeŁl

uczniowie

Szczeg łowe sposoby realizacji
o Przeprowadzenie badania wśrÓd uczniÓw w ce|u zapoznania się Z aktualnym poziomem zagrożenia ,Występowaniem bqdź okreś|enie natężer|ia
:

.

WVstępoWania sytuacji problemowych zwiqzanych z przemocq eIektronicznq.
spÓrzqdzenie ana|izv uzyskanych wynikÓw z badania oraz Zapoznanie z nimi Rady Pedagogicznej przy wspÓtpracy z Radq RodzicÓW tworzy
propozycję działari wychowawczo.profiIaktycznych majqcych na ce|u podjęcie dziata11 prewencyjnych, Wspierajqcych poprawne relacje uczniclwskie
oraz rozwijajqc4 świadomośćistnienia cyberprzemocy, jej rodzajÓw, ksZtattowanie umiejętności radzenie sobie w sytuac].ach trudnych oraz
świadomośćpojawiajqcych sią konsekwencji dIa sprawcy oraz ofiary takich zachowari.

- materiaty edukacyjno-informacyjne,

- pedagog, specjaIiści, wyĆhowaWcy,

- rozmowy z wychowawcami,

nauczvciele

nauczycielami,
r,rrładzami sz|(oty, prfedstaWicielami po|icji, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, psychologiem/
pedagogiem szkolnym,

Szczeg towe spclsoby realizacji:

.

UśWiadam|anie rodzicÓw /

opiekunÓw o

-

.rodzice

cafy roK

l opiekunowie

uczniÓw

istnieniu zjawiska cyberprzemocy wśrÓd m.iodych |udzi

o rÓżnorodności ich form występÓWania * przygotowanie materiatÓw informacyjnych, preIekcje przeprowadzone

oraz

przez zaproszonych gości.

r

Przygotowanie rodzicom / opiekunom prawnym uczniÓw materiatÓw edukacyjnych i informacyjnych np. za pośrednictwem strony internetowej

o

W'y'chowawcy

b$p/lwwuslssE ki. p|/ dotyczqcych cyberprzemocy.
i nauczycie|e komunikujq ucfniÓm, że szkota nie akceptuje żadnych form przemocy, w tym cyberprzemocy. Podczas spotka

z

rodzicami/ opiekunami wychowawcy inłormu.j4 o regutach i zasadach postępowania W sYtuacji pojawienia się zjawiska oraz konsekwencjach

]'.
2,

prawnycn.
PÓdnos2enie kompetencji oraZ state doszkaIanie
w ternacie przemocy elektronicznej.
NaWiqzanie stałej WspÓłpracy
z policjq, IokaInym ośrodkiem uzależnier1 i ich
wspleranre
w przypadku pojawienia się cyberprzemocy na
terenie szkoty.

. przygotowanie materiałÓw informacyjno

edukacyjnym,
- konsultacje z prredstawicielami policji,
psychologiem, psychologiem wsparcie
w przypadku Wystqpienia cyberprzemocy,
kÓrzystanie l Iiteratury fachowej
SzczegÓłowe sposoby reaIizacji

.
i

o

-pedagog, psycholog lider WDN,
wychowawcy, na uczyciele,
prZewodnicZqcy zespotÓw
na uczyci elskich

- cafy roK

- nauczyciele

i\trychowawcy
peoagog

:

Poszerzenie wiedzy naUczycieli i wychowawcow z tematyki cyberprzemocy _ w ramach rjziatari zespotÓw nauczycielskich.
Poszerzanie wiedzy z zakresu nowych mediÓw _ Zapoznanie pracowrrikÓw placÓwki szko|nej ze specyfikq forÓw internetowych, b|ogÓw, portaIi i
serwisÓw spotecznościowych oraZ apIikac]'i, z ktÓrych obecnie korzystajq ucznioWie;
Poszerzanie wiedzy z zakre.su bezpiecznego korzystania f Internetu oraf ap|ikacji i dodatkÓw ktÓre chroniq i ograniczq moż|iwośćWłamania się w
miejsca zabezpi eczone hastem bqdź inne prywatne przestrzenie dostępne przez Internet.
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i;.só'łM. śpŃĘrca||Ecjl.
. f.pożnanie Uczniów poduaŚ

p.da34' psyóo|o8,

p.zedsta wici.| po|i.ji

wyĆhN'wca,

cłły

.

rok

uczńiowie

z.Jęć z wyĆhowaw.Źrlh' czym j.Śr cvb.rpżemo., ].k|e symrnońy Ia.howania na nią wskezują,

iwychf3ńkówzwYŚtępUją.ymiformamina|eżyradfićsobićzzaiŚt.iah!ytU'cjąorrf],akbronić9iępżedj.jpoj.wiMi.ńpodca5spb

cyberprzemocy Órar skutec.ńyń

prz*iwdfiałania

zjawisku.

I'

Propagfuańi.aĘad dobrĘo

2'

RoŹW|j.ńie

|nternxie.

sposobom

'.ch*ania

w

świadomfubezpienego

.
.
.
.
.
.

jakie ńogą bYć konsełwen.Je p.awńe i psychieńe d|a Śprawcy przeńocyi
WIGżdvm Uj.wnionyń przyp5dku Wy'tąp|enia cyberprz.mrcy w}ciągane Śą|onsełwencje 4odnjez procedfiami.
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przeńocy
Podcas ajęć ucfn|Nie opraceują ńodel odpow|ednie8o achowania w sytuacj| stańia się ofiarą, świadkiem|ub
komórkowego'

Promocja bezpi.czńych stroń ińl*netowyó

i

'pęwcą
rpro3r.mNania zabrzpiea],ą.ego pż.d ni€pożądanyńi treściami ń. Śfko|n.j Śhońi.

Wpj..owanie wśród uczńiów ósadY działani.wedfuEzas.dy: widzę, r6guję, pomagam.
Uczeni.jakie dzia|6ńia podejńŃaćkiedY Śtaną się ofi..ą,świadkień Ędźsprawcą pż€mocY .lektronicżnE''

drNeao Śposbu spędań|a wo|ńego.asu w 8ron|. ńw|eśników
Poświęcona odpowiednim i konstruktywńyń ńorńą spędania wo|n.godaŚU w |nterń*ie.
Prońowanie
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środkipychoaktywne

Pnepisy prawne

L
2.
3.
45.
6.
7.
8.
9.

Kons$tucja Rzeczypospołitej Po|skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz' U. z 1997 r. Nr 78, poz. 283 z późn. zm.l;
Konwencja o Prawach Dziecka pnyjęta przez Zgromadzenie ogó|ne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada
1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz" 5261;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2ot7 r, w sprawie zasad organizacji iudzie|ania
pomocY psychologiczno-pedagogicznej w pub|icznych pnedszkolach, szkołach i placówkach (tekstjednolity: Dz. U.
2AfO r. poz.7280);
Rozponqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2OL7 r. w sprawie wYmagań wobec szkoł i placówek
{teks* jednoliĘ Dz' U' 2o2o, poz.2198};
Rozporzędzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2aI7 r' w sprawie warunków organizowania
kzta,tcenia, wychowania i opieki d|a dzieci i młodzieżyniepetnosprawnych, niedostosowanych spotecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednoliĘ: Dz' U. z2o2o r. poz. 1309 );
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2a75 r. w sprawie zakresu i form prołvadzenia
w szkolach i placówkach systemu oświaĘdziała|nościwychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej
w celu pneciwdziatania narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z ZATA r. poz.749J;
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaĘ{tekst jedno|ity: Dz. U. a 2020 r. poz. 1327 oraz z2o2l r, poz.

4i

12371;

Ustawa z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedno|iĘ: Dz. U. z 2027r.poz.7082};

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 |utego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszko|nego oraz podstawy programowej kształcenia ogó|nego dla szkoty podstawowej, w tym
d|a uczniów z niepełnosprawnościq inte|ektua|nq w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ksztatcenia ogólnego
dla branżowej szkoły l stopnia, kształcenia ogó|nego d|a vkoły specja|nej przysposabiającej do pracy oraz
kztałcenia ogó|nego dla szkoty policealnej {Dz' U. 2o17 poz. 356 ze zm.};

1o. Ustarłazdnia25czerwca20l"0r.osporcie{tekstjedno|ity:Dz.U.z2o2or.poz.1133zezm.);
11. Ustawa z dnia 29 |ipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii {tekst jedno|iĘ: Dz. U.z2o2o r. poz.2050);
12. Ustawa z dnia 26 paŹdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościw przeciwdziataniu a|koho|1zmowi

{tekst

jednołiĘ: Dz. U. z 2021 r. poz. 1119.};
13. ustawa z dnia 26 października L982 r. o postępowaniu w sprawach nie|etnich (tekst jednoliĘ: Dz. U. z fa78 r. poz.

i4.
i5.

969 ze zm.);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r' o ochronie zdrowia psychicznego {tekst jedno|iĘ: Dz. U. z 2020 r. poz. 685);
Ustawa r dnia 29 |ipca 2o05 r. o przeciwdziataniu pnemocy w rodzinie {tekst jedno|iĘ: Dz. U. z fa2l r. poz.1f49\;

16' Ustawa

z dnia 9

listopada 1995

r' o ochronie zdrowia przed

iwyrobów tytoniowych (tekst jedno|iĘ.. Dz. U. z2027 r. poz.276);

następstwami użyr'vania Ęftoniu

17. Ustawa

z dnia 9 czerwca 201.]. r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej {tekst jedno|ity: Dz.U. z2Q2o r'
poz.821 ze zm.);
18. Konwencję o prawach osób niepetnosprawnych, sporzqdzonę w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 20o6 r' (Dz. U. z

2012 r. poz. 1169).

stan prawny na dzień 1'09.2021 r'
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przeciwdZiałanie pojawianiu się eachowari ryzykownych zWiqzanYch z użYWaniem środkÓw odurzajqcych oraz substanc ji psychoaktywnych,
kształtowsnle odpowiednlch postaW poprzez stosowanie działa wychowawczych i profilaktycznych.

złdłn|ś

2.
5.

a

Przeprowadzenie lrada diagnozujących
występowanie prolrIemu zaźywania
substancji psychoaktywnych przez dzieci
i mlodzież szkoIną.
Sporządzenie a naIizy sytuacji problemowe.|'
Wyciągnięcie wnioskÓw oraz opracowanie
dziafari.
Poszerzenie wiedly rodzicÓw / opiekunÓw
prawnych, nauczycieIi i wychowawcÓw na
temat prawidłowości rozwoju
i zaburze zdrowia psychicznego dzieci i
mtodzieży, rozpoznawania wczesnych
objawÓw używania środkÓw
i substancji psychoaktywnych.
Dostarczenie aktualnych informacji
nauczyciefom, wychowawcom i rodzicom /
opiĆkunom praWnym na temat skutecznych
sposobÓw prowadzenia działa
wychowawczych i profila ktycznych
związanych
z przeciwdziałaniern używaniu środkÓw i
substancii psychoaktywnych oraz
dostarczenie informacji uczn iom
szkod|iwości używania ćrodkÓw i substancji
psychoa ktywnych, uzaIeźnie
behawiora Inych.
Informowanie uczniÓw
i wychowankÓw orazich rodzic w /
opiekunÓw prawnych o obowiqzu}ących
procedurach postępowania nauczycieIi i
wychowawcÓw oraz o metodach wspÓtpracy

Odpowlcdzialny

SposÓb rcaIizacji

- prowadzenie badar1. spotkania ze specja|istami,

-pedagog,

pogada nki

nauczyciele, policjant

Termln oraz
:3$"ły":!$P*ś-.''""*"

wychowawcy, .wedługpotrzeb

Odbiorca
-ucfntowte

SzczegÓłowe sposoby reaIizacj il

o

Przeprowadzenie badania ankietowego w ce|u zapoznania się z aktuaInym poziomem podatności środowiska bądźaktua|nie istniejącym
zagrożeniem, i|ościąsytuacji prob|emowych wśrÓd uczniÓw szkoły, sporządzenie analizy uzyskanych wynikÓw z badonia oraz zapozlranie z nimi
społeczności szkoIne,"
Stałe monitorowanie przestrzeBania procedur szko|y
. cały rok
- konsultacje z psychologiem, pedagogiem
- pedagog,
- rodzice / opiekunowie uczniÓw,
przedstawiciel policji
szkoInym, pracownikami poradni, po|icją,
na uczyciele
. nawiązanie wspÓłpracy z poIicją, poradnią
Wychowawcy, nauczycie|e
i wychowawcy
przeciwdziałania narkomanii'
Szczeg łowe sposoby rea|izacjil
Podnoszenie kompetencji rodzic wl opiekunÓw uczniÓw poprzez udział w szko|eniu w zakresię rozpoznawania wczesnych objawÓw uźywania
środkÓw i substancji psychoaktywnych oraz pode!mowania szkoInej interwencji profiIaktycznej uświadamiające dorr:sĘm zjawiska uza|eźnienia od
sub$tancji psychoaktywnych oraz skutkÓw ich krÓtkotrwałego i długotrwa|ego zażywania - NARKOTYK| | DoPAtAczE - REAINE zAGRozEN|A
spotkanie z przedstawicie|em KMP dla rodzicÓw uczniÓw klas 6, 7 i8. m. in. uświadomienie rodzicom rra|nYch zegroż.e wynikających z braku
posiadanej Wiedzy na temat tego z k|m I W jakich m|efucach ich dzieci spędzają wo|ny czas, razem z karalnością.
U$wiadamlanie rodzicom rca|nych zagroż.e wyn|kaJących z braku pośladenej wiedzy na temat tego z kim i w jakich miejrcach ich dzieci
przedstawienie rodzicom / opiekunom ucznibw źrode| informacji na temłt
spędzają Wo|ny czas. podĆzas rozmÓW i spotkari z rodzicami
profilaktyki antynarkotykowej do9tępnych w |nternecie (strony ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdzia|ania
Narkomanii);gazetki tematyczne, ulotki informacyjne,
Poszerzanie przez nauczycieli wiedzy i kompetencji w w/w zakresie w ramach samodoskonalenia zawodowego,

e

psycholog,

ds.

o

-

r

-

r

uczniÓw,
Programem

. konsu|tacje z radzicafi\i/ apiekunami
- zapoznanie z procedurami oraz
Wychowawczo - Profilaktycznym ,
- pogadanki profilaktyczne

- pedagog,

nauczyciele

wychowawcy,

. cały rok

. rodzice / opiekunowie uczniÓw,

uczniowie
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szkoł i placÓwek z P<rlicią w sytuacjach

zagrożĆnia narkomanią'

1.

Poszerzanie wiedzv dotycf ącej

fof poznawania oraz przeciwdziałania
za

suczegÓ|owe sporobY f ealizacji|
|nformowanie o obowiązu|ących pro.edurach postępowania nauczycieli i wychowawcÓw
ragrożenia narkomanią.

ł

C'

metodach WspÓłpracy szkÓl z Po|icją w sytuacjach

.

Udostępnienie Programu Wychowawczo

o
e

Umoż|iwienie rodzicom / opiekunom prawnYm konsu|tacji z pedagogiem w sprawie moż|iwych konsekwencji zaistniałego zaBrożenia.
Precyzyjne Wyjaśnienie uczniom konsekwenc'ji szko|nych związanych z posiadanirm bądź używaniem substancji psychoaktywnych,

- Profilaktycznego na stronie |ntelnetowej śzkołyorae poinformowanie rodzicÓw / opiekunÓw
o moż|iwościzapoznania się z takim programemj oraz procedurami w nim zawartymi.

- konsultacje ze specja|istami, policją,

itp.'

. dyrekt<rr, pedagog, lider

-

wedlug potrzeb

Iiteratura,materiałyinformacyjno-profi|aktyczne WDN,wychowawcyi

grożeniom p|ynącym używania $ub$ta ncji

psychoa kĘwnych przez uczniow,

oraz

- nauczyciele i wychowawca

prawnych

pedagog

nauczyoele

szczet łowe sposoby realizacji:
Poszerzanie wiedzy w rakresie rozpoznawania wczesnych objawÓw uźywania środkÓw i substancji psychoaktywnych oraz pode|mowania szko|nei
interwencji profi laktycznej,
zapoznanie się nauczycie|i z materiałami dotyczącymi działa antynarkotykowych i anty.uza|eźnieniowych dostępnymi na stronie internetowej
Ośrodka Rozwoju Edukacji'

.

r

- pogadanki,
I.

Informowanie uczniÓw na temat
konsekwencji prawnych związanych z
pośiadaniem

r

2.,

Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności
psycho|ogicznych i społecznych uczniÓw
i wychowankÓw.
K$ztałtowanie wśrÓd uczniÓw postaw
zapobiegających podatności na ryzYko
kontaktu ze środkami psychoaktywnymi.

|nformowanie

o

uczniÓw

z posiadanien nie|egałnych substancji.
- zajęcia wychowawcze,

- pedagog, wychowawcy,

- programy profilaktyczne, projekty

na

SrczcgÓłowe sporoby r.eIizacjit

o

lekcie wychowawcze dotyczące działania
Whściwe8o

r
r
.
ł
r
.
.
r
.

obrony swo.jego zdania,
Rea|izacja programu,,Zanim

- cały rok

- uczniowie

policjant dziĆ|nicowy

s'.z.gÓłowc śposobv rcą|izacJ||

i używaniem nielegalnych środkÓw.
1.

- pedagoB, wychowawcy,

re sperjalistami,

- $potkania

prawnych

konsekwencjach
. cały

rok

zwiqzanych

-uczniowie

uczyciele

i

niebezpieczerlstwa, jakie niesie ze sobą używanie środkćwpsychoaktywnych. asertywnośc| i
fortnułowania

i

sprćbujesz'.,,'- k|asy

5.

Ksztattowanie właściwych postaw wobec niebezpiecznych zachowa11 ze strony rÓwieśnikÓw,
LJTRATA woLNoŚcl .uzoleżnienlo chemiczne. ( dlkohol, nqrkotyki, dopalacze, paplerosy) pogadanka
profilaktyczne, gazetki. W ramach WDZ,

dla uczniÓw klas 7l u|otki, materiały

Zagroź,enlawspÓłczeŚnQgośwtgta(narkotykt,dopdldcze,ąIkohol,zągrożenidinterneto|Alę).sptrtkaniezprzedstawicie|em

KMP/KARANdla

uczniÓw k|as 6.8,
Rea|izacja Programu edukacji antynikotynowelpt' NlE PAL PRZY MNlE PRosZĘ Pałistwowej |nspekcji Sanitarnej i Fpidemio|ogicznej
Podcjmowanie tematu uzalcźnia od pap|erołÓw, a|koho|u, narkoĘkÓw, lntern.tu w ramach zajęć wychowawczych - klasy 4.8'
Ucześtniczcn|e uczn|Ów W ekcjach o cheraktene profilaktycznym organizowanych w szko|e i poza szkolą,
Rea|izacja pro8ramu profi|akĘcznego ZA NlM sPR)BUJEsZ... . k|asy 5'
Uza|Óźn|.nia bchawiore|ne

- (fonoho|izm,

-

k|asy 1.

zakupoho|izm, gry hazordowe itp.) pogadanka d|a uczniÓw klas 4, 6 i 7 8 'u|otki, materiały
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.
1,

Doskonalenie zawodowe nauczycieli,
wychowawcÓw w zakresie reaIizacji szkoInej
interwencji p rof ila ktycznej
w przypadku podejmowania przez ućzniÓw i
wychowankÓw zachowa r{ ryzykownyc h.

profilaktyczne, gazetki.
Poszerzanie Wiedzy uczniÓW na temat szkodIiwÓści pa|enia papierosÓw * zajęcia wychowawczo-profi|aktyczne

- wdrożenie i opanowanie i procedur przez Radę

Pedagogiczną,
. angażowanie rodzicÓW /
uczniÓw

- dyrektor, pedagog

wychowawcy, nauczycie|e

. cały rok

k|asy 1.8.

uczycielą wychowawty,
rodzice/opiekunowie uczniÓw
na

opiekunÓw prawnych

w profiIaktykę antyna rkotykoWą,

Śzcrcg łowe sporoby reaIizacJ|;

ł
r

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawcÓw w zakresie podejmowania szkoInej interwencji profi|aktycznej'
Wskazanle |ub udostępnienie rodzicom / opiekunom prawnym literatury, zwiększającej ich kompetencje w zakresie radzenia sobie z zaistniaĘm
problemem;

str,40

Rozdział 12: Procedury postępowania w szczegó|nych okolicznościach

PEepisy prawne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

.

8.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej {Dz .U. 1997 nr 78 poz.483 ze zm.};
Konwencja o prawach dziecka, przYjęta prrez Ęromadzenie ogó|ne Narodów Zjednoczonych dnia 2o |istopada
1989 r. {Dz. U. 1991 nr 12O poz. 526};
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty {tekst jedno|ity: Dz. U. z 2o2o r. poz. t.327 oraz z fa27 r. paz'
4 i 1237h
Ustałsa z dnia 14 grudnia 2o16 r. prawo oświatowe {tekst jednolity: Dz. U. z 2o21 r. poz' 1o82};
Ustawa z dnia 29 |ipca 2oo5 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedno|itY: Dz. U. z 2o2o r' poz. 2o5o};
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeżwościw pneciwdziałani* a|koho|izmowi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2O21 r. poz. 1119.);
ustawa z dnia 26 października 1982 o postępo*.aniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz' U. z 2o18 r. poz.
'.
969 ze zrn,),'
Bozpcrządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2&2 r' w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w pub|icznych i niepublicznych szkołach i płacówkach {tekst jedno|ity: Dz. U. 2o2o poz. 16o4);
Stan prawny z dnia 1.09.2O21 r.
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Cele:

ł
.

poprawienie stanu bezpieczeństwa
€guektrowanie

|.

1.
2'
3'
4.
5.
6.
7,
8.
L
1o.
11.
12.

l|.
1'
2'
3.
Ą.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.

lll]"'
2''
3.
4.
5.
6'
7,
8.
9.
1o.
11.

rra terenie szkoty,
właściwych ractrorrar'1 rrrartości i rnrm spolecznych.

Proćadura w przypad|tu prŹYiś.i.t do sfko|Y ucznie pod Y4'łRrem śodkiw odurzających {lub ich uiyrrania Ra terefiie
sz|toĘ}

odizo|owanie dziecka od rówieśników i uueń pozostaje pod opireką nauayciela}.
Zabezpimzenie środka odurzającego.

Powiadomienie o zaistniatym fakcie dyrektora *koĘ.
Powiadomienie PołĘi {odpowiedria|ny * dyrektor szkoĘ i
Przeprowadzenie rozmowy wsĘpnej z uczniem { w miarę jęo psychofizycnych możliwości } odpowiedeia|ni: peda6o5,
wychowawca lub nauczycieł interueniujący. U:tabnie rodza|u użytego środka, ilości. sposobu pozyskania, osób trzecich.
Wezwanie rodziców będź prawnych opiekunów ucznia; rozmowa wychowawcy i pedagoga szko|nego z rodzicami { opiekunami)
w obecności polic|anta.

W razire niepokoĘcych objawów zdrowotnych u ucf nia - wezwanb Pogotowia Ratunkowego.
Sporządzenb notatŁi o zaistniałym incydencie; Podpisanie notatki przez rodzbów { opiekunów

} ucznia.
Przekazanie dzimka rcdzicom {opiekunom }.
Usta|enie przez wychowawcę pozostaĘch oko|iczności zdarzenia i tu m. in. rozmowa ze świadkamizdarzenia)'
Usblenie pnez wychowawcę i dyrektora szko\ sankc.ii w stosunku do ucznia w oparciu o statut szko|Y.
Przekazanie rodzicom ( opiekunom } pi*mnej |ub ustnej infomacji na temat wyciągniętych wstosunku do ucznia konsekwencji
wynikających ze Statutu szkotY; mkazanie rodzicom adresów specja|istycznych p|acóv'łek udzielahcych pmoc}

Procedun W pr'ypadku posbdania lub łt:Prowadzanb na Erenie szkolY środków odunajęcych;

odebranie iaabezpłcaie środków odunaĘcych
odizo|owanie umia od rówieśników; polostawienie 8o pod opieką naueycie|a
Powiadomienie o zaistniaĘm zdareeniu dyrektora *koĘ.
Powiadomienie Policji {cdpowiedzia|ny dyrektor szkoĘ}.
Rozmowa wstępna z uaniem fieże|i jest taka możliwość}przeprowadzonaprzez wychowawcę, pedagoga szko|nego lub
nauczycie|a interweniujqtrgo maĘm na celu wYjaśni€nie oko|ianości eaiścia {pochodlenb środka, pośrednicy iĘ.i
Wee3nie rodeiców {prawnych opiekunów); rozmowa wychowawc1 i pedagoga vko|rego { w cbmności po|icianta} z rod:icami
{opiekunami} ucznia.

Sponądzenie w obecności rodziców notatki o zaisbliaĘm incydencie; Mpisanie notatki pzez rodziców iopiekunów}.
Przekazanie ucznia rodzicom iopiekunom).
Ustaleniepnezwychowawcę pozostaiych oko|iczności zdarrenia

{

tu m' in. rczmowa ze świadkami}.

dyektora szkoły sankcji w stosunku do ucznia. w oparciu

o Stafut szkoĘ.
Przekazanie rodzicom {opiekunom} Pismnej |ub ustnej informacji na temat wyciągnięĘch w stmunku do uania konrełwencji
wynikających ze Statutu szkoĘ; wskazanie rodzicom adresów specjaIistycznych p|acówek udzie|ających pornocy'

Usta|enie

pru

ez wychowawcę i

Prc+edura w przypadku przyiścia do srko'Y ucrnia pod wpłprem alkoholu lub iega

Odizolowanie ucznia od rcwieśników (uceń po.trtaje
Powiadomienie o zaistniaĘm fakcie dyrektora s:koĘ.

Przeprowadzenie rozmowY wsĘpnei

pd

śFiYłłranhna tcrcnk szkoły.

opieką nauczycie|a}'

z uczniem (w miarę iego

psychofizycznych moźliwościlodpowiedzia|ni: peda6o6

wychowawca |ub nauczyciel interweniując1. Ustabnie mieisca, ilości wypitego a|koho|u, sposobu pozyskania, osób trzecich.
Weewanie rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia; rozmowa wychowawcy ipedagoga szko|nego z rodzimni {opiekunamii
W razie niepokojących objawów edrowotnych u ugnia _ wemanie Pogotowia Ratunkowego.

Sponądzenie notatki o zaistniałym incydencie; podpisanie notatki przez rodziców {opiekunów} dziecka'
Praekazanie dziecka rodzicom (opiekunom).
Usta|€nie przez wychowawcę pozostaĘch okolicmości zdarzenia

{

tu m' in. rozmowa ze świadkami ldanenia)'

Usta|enie przez wychowawę i dyrektora
sankcji w stosunku do ucznia, w oparciu o statut szkoty'
=koty
Prrekazanie rodzicom {opiekunon} pis€mnej |ub ustnej informacii na temat wyciągnięĘch w stosunku do ucznia konsekwencji
wynika,jąrych ze Statutu sZkoły'
Wskazanie rodzicom adrsów specjalisĘcrnych p|acówek udzie|aiących pomocy.
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lv.

Proceduraw pr:ypadku pryniesieniaalkoho|u do

srkoĘ

1' odebranie ałkoho|u uczniowi; zabezpieczenie alkoholu w depozycie.
z' Odizo|owanie dziecka od rórrrieśników {uczeń pozostaie pod opieką nauczycie|a}.
3. Porgiadomienie o zaistniałym fakcie dyrektora vkoły'
4. Preprowadzenie rozmowy wstępnej z ucaniem (w rniarę jego psychofizycznych
5.
6'
7.
8'
9.
1o.

możliwotici}odpowiedzialni: pedago5
xychowawm lub nauczyciel intemeniuĘcy. Usta|enie pochodzenia aIkoholu, sposobu ptrzyskania. osób trzecich, itP.
Wemanie rodziców {pnwnych opiekunów} ucznia; rozmowa wychowawcy i pedagoga v*o|nego z rodzicami {opiekunami}'
Spouqdrenie notatki o zaistniatym incydencie; podpisanie notatki przez rodziców {opiekunów i ucznia'
Prrekazanie dziecŁa radzicom {opiekunom}.
Ustałenie pnez wychowawę pozostałych oko|iczn<rści zdarzenia (tu m' in. rozmowa ze świadkami zdanenia}.
usta|enie przez wychowawcę i dyrektora szkoły sankcji w stosunku do ucznia, w oparciu o StatutszkoĘ.
Przekazanie rodzicom (opiekunom} pisemnej |ub ustnej informacji na temat wyciągnięĘch w stmunku do ucznia konsekwencji
wynikaiqcych ze Statufu szkoĘ.

Y' Procedura w prrypadku przyniesbnia papierosów lub ich palenb na terenie szkołF

1' Odebranie ugniowi papierosów; zabe:pieczenie papierosów w depozycie.
2' Povriadomienie o zaistrriaĘm fakcie dyrektora szkoły.
3. Praeprowadzenie rozmowy wsĘpnej z uczniem. odpowiedzia|ni: pedagog wychowawca |ub nauczyciel interweniuĘcy.
4. Wełvanie rodziców {opiekunów prawnych} ucznia; rozmowa wychowawry i pedagoga szko|nego r rodzicami (opiekunami}.
5' Sporządzenie notatki o zaistniałym incydencie; podpisanie notatki pEez rodziców (opiekunów } ucznia.
6. Usta|enie przez wychowawcę pozostałych okoliczności zdarzenia { fu m. in' rozmowa :e świadkami zdarzenb}.
7' Usta|enie przez wy.howawcę i dYrektora szkoĘ sankc'i w stosunku do ucznia, w oparciu o statut szkoły.
8' Przekazanie rodzicsm {opiekunom} pisemnej |ub ustnej informacji na temat wYciąBniętYch w stosunku do ucznia konsekwencji
vYynikającYch ze Statutu szkoły'

v|" Pfocedure po wypadku zaktniatym na terenie szkoĘ:

1.
2.
3'
4.
5'

6.

Pracownik szkoĘ, ktory powziął wiadomość o wypadku ma za zadanie niemiocznie zapewnić poszkodowanemu uczniowi
opiekę, w szczególności należy sprowadzić fuchową pomoc medyanq {w razie nieobemości pie|ęgniarki szko|nej naleźy wezwać
pogotowie rafunkowe a w miarę moż|iwościudzie|ić poszkodowanemu pierwszej pomocyi.

o zaistniaĘm wypadku trzeba najszybciej jak to możliwe zawiadomić rodzbów poszkodowanego, dyrektora szkoĘ i
Bychowascę.
Nauczyciel interoeniuĘcy ma za zadanie przeprowadzić {o ile to możliwe} rozrnowę wsĘpną z poszkodowanYm oraz
mentualnyrni świadkami zdanenia.

Na|eĄ zabezpieczyć miejre wypadku do czasu usta|enia przyczYn i oko|iczności'
Pie|ęgniarka środowiska nauczania i wychowania |ub opiekun fakĘczny, w stanach nagłe5o zagrożenia zdrowotnego mogą być
obecni podczas transpońu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraf w szpita|u, do gasu pzybycia
rodziców. DecyzĘ o obecności jednej z tYcłl osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego pc
uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
Najszybciej jak to moż|iwe sporządzić notatkę służbową z zaistnia|ego zdarzenia i przekazać spolĆcznemu inspektorowi pracy.

vłl. Pmcedury posĘpowania wobec uczniów wagaruiącrych

1'
f'
3.
4.

Uczeń, który w tygodniu opuszcza bez usprawiedliwienia zaięcia szkołne' uci€ka
ogo|e podlega ścisłemunadzorcwi pedagogicznemu.

z pcjedynczych |ekcji, bądź nb uczęszcza w

Każdorazową nieobecność nieusprawiedliwionq wychowawca omawia z uczniem starając się poznać pzyczyny jego ab*ncji.
zaistniałym fakcie wagarów wychowawca te|efonicznie. bądź poatą powiadamia rcdzica i zapra*a do szkoĘ na rozmowę.
Wspó|nie z uczniem ijego rodzicami wychowawca uŚta|a przYczYny nieobecności i moź|iwo:ścipostępowania w ce|u mo'bilizacji
rcznia do regularnego Ucfęszczania na zajęcia szko|ne.

5. W
6.
7-

syfuacii braku esektów *ziałań bądź niemoż|iwości skontaktowania się z rodzicami uczniaż czY ich
współpracy wychowawca podejmuje mpótpracę z pedagogiem sko|nym'

niechęi do @Ęcia

Pedagog po wYczerpaniu wsze|kich środków, pzy braku efuktów podjętych dziatań
prodbę o wgiąd w sytuację rodzinną i interwencję do Wydziału Rodzinnego i trlieletnich

i trwającej nieobecności ucznia kieruje
Ędu Rejonowego'

inń}rmacja o nielealizowaniu obowiqzku szkolnego i podjętych przez szkołę krokach przekazana zostaje do Wydziału Prewencji
Komendy Mieiskiej Policji.

v|||. Procedura posĘpowania lv przypadku agrcsYwrrgo zachowania ucznia

t".

Praerwać zachowanie agresywne
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z. Poinfumrułćordarrreniu u,Ydrotr.avfl:ę
3- 3'kaprora# p-rea r*$oxulcę/*1ctrmalffijĄ.'

roarxx? z ucaniem/uczrrhmi * obecrpści nauczYckla- śxŁ*azdaraeth
ziaerrtyn*me ofiary aglesora. świadkó*, owła zdaneaie i w1rcąBnięcije wnios&ó* t

{

4.
5'

sporŹądzić notrtkę

6.

G.ForvbraĘce sĘ 3Yt{acie zgbsić do pedago5e s*ołrrega cełem pcdĘcia dodat*ortei po:nlcY interwencyirej, panocy

7.
8.
9.

( opis zdanerria' osobY ucz€stniczęce.
spTawta, pekodołxany )
Fc*nformo*ać rodzicółv o zdarzeniu. prłekazać rodzicom informaĆje na bmat tłY'tikahqph ze sĘtuar konsekwencii w stmgnku

do

ęrawcy pł-ł:erncy

sp€cF|istłtz''ej.
7'!{ałchrniastouło powiadomić dyrcktora i pedegoga o prrypadkach drastr1enego Pobicie ardz o słczegókrie nłebezpiecznych
zachowaniach

zagnżahqnżr zdrołiu
żYciu }
'ub
powin*a reagwać starrwm. rnówić p(cto i Fsno, t.akt.{.łć spra{,Ę ia* osoĘ która może
osoba podejmująca intr*errc.ę
sama wzią! odpołbdzia|aolść za srłop czyny, i*|i j€st to konieczl€ uĘć siĘ ak Ę{to tyle. Ę rczdzie|ić bi*tcych sĘ rrczniów,
saanować trcrnĘ czyli mó*iĆ o zachowarriu. a nie o oso}rie.
{

TOR
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