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przysposabiającejdopracyorazkształceniaogólnegodlaszkołypolicealnej).
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Wstęp
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 7 w Toruniu powstał po rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców i
nauczycieli. Oparty jest na trójkącie współpracy środowiska rodzinnego, szkolnego i pozaszkolnego. Jego założeniem jest szeroko rozumiana
działalność

na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na

niepożądane zjawiska i zachowania uczniów. Realizacja programu ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i
przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w
odpowiedzialnychzaswojezachowaniaorazwspomócwychowawcząrolęrodziców.

świecie ludzi dojrzałych

Środowiskorodzinne-mapriorytetoweznaczeniewychowawcze,niezależnieodwysiłkupodejmowanegoprzeznauczycielinarzeczrozwoju
iwychowaniauczniów,będąoniwpełniwykorzystywaliswójpotencjałirozwijalisięnamiaręswoichmożliwościtylkoprzywsparciurodziny.

Szkoła to środowisko zapewniające poczucie bezpieczeństwa, koncentrujące się na uczniu, stosujące efektywne i efektowne metody i formy
pracy wychowawczej, motywujące do pracy nad samym sobą, uczące się, zaspokajające potrzeby poznawcze, emocjonalne i społeczne uczniów,
budująceklimatsprzyjającyindywidualnemurozwojowi.
Środowisko pozaszkolne to ludzie oraz miejsca, w których uczeń przebywa poza szkołą, a więc np. różnorodne instytucje działające na rzecz
aktywnego wspomagania rozwoju dzieci. Należą do nich między innymi: kluby sportowe, taneczne, modelarskie, ośrodki twórczości, instytucje
kulturalno - oświatowe, centra nauki etc. Zajęcia pozaszkolne, prowadzone przez specjalistów i ekspertów wzbogacają i rozwijają uczniów,
stwarzająmożliwośćpracywgrupierówieśnikóworazpozwalająosiągaćsukcesypozaszkołą1.
Rodzice/opiekunowieuczniawspierająnauczycieliwdziałaniachwychowawczychpoprzez:
-

informowanie o zainteresowaniach, zdolnościach/uzdolnieniach i sukcesach osiąganych przez ucznia na wcześniejszych etapach
edukacyjnychnp.wprzedszkoluorazproblemach,jeślitakowemiałymiejsce,

-

współpracęznauczycielem/nauczycielamiwzakresieopracowaniaplanurozwojuucznia,

-

aktywne zainteresowanie rozwojem ucznia poprzez np.: zaangażowanie w działalność rady rodziców, trójki klasowej, samorządu
szkolnego i klasowego, wolontariat rodzicielski (dzielenie się swoimi pasjami, zainteresowaniami, współpraca w zakresie tworzenia
wykazu pozaszkolnych zajęć dla uczniów zdolnych oferowanych na terenie miasta, osiedla itd.), rodzicielskie grupy wsparcia (dzielenie
się wiedzą i doświadczeniami z innymi rodzicami/opiekunami uczniów zdolnych), pomoc w organizacji imprez, plenerów, debat, zajęć
pozaszkolnych,projektówedukacyjnychinnychdziałańpodejmowanychprzezszkołęmającychnaceluwzbogacenieofertyplacówki,
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-

wyrażanieopiniinatematdziałańpodejmowanychprzezszkołę,współpracęipomocwzakresieorganizacjinowychformefektywnych
wpracyzuczniami(dzielenie
siędoświadczeniem)2.

Działalnośćprofilaktycznawszkolepoleganarealizowaniudziałańzzakresuprofilaktyki
uniwersalnej,selektywnejiwskazującej.
Profilaktyka uniwersalna kierowana jest do uczniów w określonym wieku, bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych
lub zaburzeń psychicznych i dotyczy znanych, w znacznym stopniu rozpowszechnionych zagrożeń, np. przemocy czy używania substancji
psychoaktywnych.
W dużej mierze działania profilaktyczne koncentrują się na tworzeniu (przy aktywnym udziale rodziców) wspierającego, przyjaznego klimatu
szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, poczucie wartości i motywację do uzyskiwania osiągnięć przez uczniów oraz
nauczycieli.
Profilaktyka selektywna ukierunkowana jest na grupy zwiększonego ryzyka. Wymaga rozpoznania w społeczności szkolnej uczniów
zachowujących się ryzykownie lub znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej. Dotyczy także uczniów z deficytami rozwojowymi,
zaburzeniamipsychicznymi,pochodzącychzrodzindysfunkcyjnych,patologicznych.
Dla uczniów z tzw. grupy podwyższonego ryzyka organizowane są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne w szkole lub poza szkołą
( zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia psychoedukacyjne, porady, konsultacje, zajęcia realizowane na godzinie z
wychowawcąklasy,zajęciasocjoterapeutyczne,treningiumiejętnościspołecznychitp.).
Profilaktyka wskazująca dotyczy uczniów z grupy wysokiego ryzyka, którzy przejawiają pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych
rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych , w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, ,
psychologicznymiczyspołecznymi.

ibidem

2

Działania ukierunkowane są na indywidualną diagnozę przyczyn problemu i podjęcie stosownej interwencji. Realizatorami programów
profilaktycznychsąpsychologowiekliniczni,psychoterapeuci,pracownicysocjalniitp.
Programy te wymagają interdyscyplinarnej współpracy przedstawicieli wielu instytucji pomocowych, terenem działań są m.in. poradnie
specjalistyczne,placówkiwychowawczeiresocjalizacyjne.
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Celeogólneprogramu:
1. Największymdobremjestdobrodziecka.
2. Kształtujemyzachowaniaprozdrowotne.
3. Tworzymyprzyjaznyipartnerskiklimatszkołysprzyjającyharmonijnemuiwszechstronnemurozwojowikażdegoucznia.
4. Przygotowujemyuczniówdoprawidłowegofunkcjonowaniawspołeczeństwieiświecie.
5. Uczymyodpowiedzialnościiasertywności.
6. Wspieramyuczniów,którzyzewzględunaswojąsytuacjęrodzinną,środowiskowąiuwarunkowaniabiologicznesąwwyższymstopniu
narażeninarozwójzachowań
ryzykownych.
7. Kształtujemywartościpatriotyczneiuczymyżyciawduchudemokracjizgodnieznormamiiwartościamiduchowymi.
8. Wspieramykażdedzieckowrozwojuzgodnieznajnowszymitrendamiwedukacji.
9. Wspieramy uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji psychoaktywnych lub występowanie innych
zachowańryzykownych,któreniezostałyzdiagnozowanejakozaburzenialubchorobywymagająceleczenia.
10. Efektywniewspółpracujemyzrodzicami-ważnymipartneramiwedukacji,wspólnieplanujemyirealizujemyzadaniastatutoweszkoły.

Celeszczegółoweprogramu:
1. Rozpoznajemypotrzebyimożliwościkażdegodziecka.
2. Organizujemypomoczgodnie
zindywidualnymipotrzebamikażdegoucznia.

3. Tworzymywarunkisprzyjająceindywidualnemurozwojowidziecka.
4. Rozwijamysamodzielnośćuczniówwzdobywaniuwiedzyiumiejętności.
5. Wdrażamyuczniówdopracyzespołowej.
6. Kreujemyatmosferęwyzwalającąszerokorozumianąaktywnośćuczniów.
7. Wzmacniamywśróduczniów
więźzeszkołąpoprzezkształtowanieprzyjaznegoklimatuwszkole.
8. Kształtujemypostawypatriotyczneipromujemyszacunekdojęzykaojczystego.
9. Uczymydziecikierowaćsięuniwersalnymiwartościamiwrelacjachmiędzyludzkichzuwzględnieniemwartościduchowych.
10. Modelujemypostawyprospołeczneorazwspieramyedukacjęrówieśniczą.
11. Rozwijamyiwzmacniamyumiejętnościpsychologiczneispołeczneuczniów.
12. Rozwijamydziałalnośćwolontarystyczną.
13. Kształtujemypostawętolerancjiwobecinności,poszanowaniazasaddemokracji,sprawiedliwościspołecznejizasadmoralnych.
14. Kształtujemy krytyczne myślenie i wspomagamy uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych oraz
zagrażającychprawidłowemurozwojowiiżyciu.
15. Realizujemyzajęciapozalekcyjnerozwijającezainteresowaniaipasjeuczniów.
16. Wzmacniamykompetencjewychowawczenauczycieli,współpracujemyzrodzicami.
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wzmacniającewagę
współpracyzrodzicami
np.konkursplastyczny,
wystawazdjęć.
Kształtowanie przyjaznego Wspólnewystawianie
klimatuwszkole
przedstawień,np.:Jasełka,
przedstawienienaDzień
Dziecka.
Wyborydosamorządu
klasowegoi
uczniowskiego.
Klasoweobchodyświąti
uroczystości(Wigilia,
DzieńBabciiDziadka,
DzieńMatki,DzieńOjca,
DzieńDziecka).

Nauczyciele,wychowawcy Całyrok
klas,pedagodzy,
specjaliścispozaszkoły,
pielęgniarkaszkolna,
p.P.Lewandowski
Poloniściuczącywklasach Cykliczniewciąguroku
gimnazjalnych.

S.U,rodzice

Cykliczniewciąguroku

Uczniowie,rodzice,
nauczyciele,dyrektor

Grudzień,maj/czerwiec

OpiekunowieS.U,
wychowawcy
Uczniowie,rodzice,
nauczyciele,dyrektor

Cykliczniewciąguroku

Proponowaniespotkań
tematycznychwszkole
(Jasełka,„Jesienne
spotkaniezpiosenką”,
wspólnekolędowanie,
spotkaniaz„Ludźmiz
pasją”.
Zapraszanieczłonków
społecznościlokalnej.
Organizowaniedyskoteki
imprezokolicznościowych.
Udziałwkonkursachi
zawodach
międzyszkolnych.
Przeprowadzenieakcji
„Pomalujmójświat”–
malowaniekredąpłyty
boiskaprzezdzieci.
ZorganizowanieDnia
Otwartegowszkole.
Wzmacnianiewśród
uczniówwięzizeszkołą

Udziałwzawodachi
konkursach
międzyszkolnych.
Promowanieosiągnięć
uczniównastronie
internetowejszkoły,na
apelach,wtelewizji
szkolnej.

Uczniowie,rodzice,
nauczyciele,dyrektor,
pracownicy
niepedagogiczni

Cykliczniewciąguroku

Uczniowie,rodzice,
Cykliczniewciąguroku
nauczyciele,dyrektoriinni
pracownicyszkoły
Wychowawcyklas
Całyrokszkolny

Uczniowie,SU

Czerwiec

Uczniowie,rodzice,
Marzec
nauczyciele,dyrektoriinni
pracownicyszkoły
Uczniowie
Całyrok

Nauczycielei
wychowawcy

Całyrok

ZorganizowanieMałej
SpartakiadySiódmaków
(możeodbywaćsię
podczasPikniku
Rodzinnego).
ŚwiętowanieDnia
EdukacjiNarodowej.

Modelowaniepostaw
prospołecznych,
wspieranieedukacji
rówieśniczej

Rozwijaniedziałalności
wolontarystycznej

Udziałw„Biegu
Papieskim”.
Utworzeniesekcji„F1”i
jejdziałalnośćwstrukturze
SamorząduUczniowskiego
(zadaniawynikającez
planupracySUoraz
doraźnychinicjatyw
uczniów.
Pomocmłodszym
uczniom,pracownikom
szkoły,samopomoc
koleżeńska,takżew
nauce).
Szkolneobchody
MiędzynarodowegoDnia
PrawCzłowieka.
Przeprowadzaniezbiórek
charytatywnych(„Wrzuć
pluszakadladzieciaka”,
„Góragrosza”,zbiórka
środkówdla
podopiecznychschroniska

Uczniowieiwychowawcy
klasI-III

Czerwiec

Wychowawcy,
nauczyciele,uczniowie,
SU
Uczniowie

Październik

Maj

OpiekunowieSamorządu
Uczniowskiego

Całyrok

SamorządUczniowski

Grudzień

Uczniowie,rodzice,
Cykliczniewciąguroku
nauczyciele,dyrektoriinni
pracownicyszkoły

Kultura–wartości,normy
iwzoryzachowań

Kreowanieatmosfery
wyzwalającejszeroko
rozumianąaktywność
uczniów

dlazwierząt,udziałwakcji
WielkaOrkiestra
ŚwiątecznejPomocy,
zbiórkanakrętek).
DziałalnośćSzkolnego
KołaCaritas.
Ustanowieniewszkole
DniaWolontariusza.
Wspieraniesamorządności
uczniówwramach
działalnościSamorządu
Uczniowskiego.
Poznawaniezasadetyki
dziennikarskiej,metod
radzeniasobiezestresem
przedkamerą,
odpowiedzialnościza
wykonywanezadania,
dzieleniesięwiedząi
doświadczeniem.
Prowadzenieszkolnego
bloga,wykorzystanie
mediów
społecznościowychi
telewizjiszkolnejwcelu
promocjiszkołyi
integracjispołeczności
szkolnejilokalnej.
Założenieiprowadzenie
SzkolnejKsięgi
Rekordów.

Nauczycielreligii,
SamorządUczniowski
SamorządUczniowski

Cykliczniewciąguroku

Uczniowie,opiekunSU,
nauczyciele

Całyrok

SU-I.Smolarek,I.Kulig

Całyrok

SU-I.Smolarek,I.Kulig,
D.Neumann

Całyrok

SU

Całyrok

Styczeń

Kierowaniesię
uniwersalnymi
wartościamiwrelacjach
międzyludzkich

Rozwijanieiwzmacnianie
umiejętności
psychologicznychi
społecznychuczniów

Kształtowaniepostaw
patriotycznych

Zorganizowanieimprezy
dladziecizokolicznych
przedszkoli.
Przygotowywaniei
wysyłaniekart
okolicznościowych.
Organizowaniewspólnych
wyjśćiwycieczek.
SzkolneobchodyDnia
Chłopaka/DniaKobiet.
Przeprowadzaniewyborów
doSamorząduKlasowego.
Przeprowadzaniewyborów
doSamorządu
Uczniowskiego.
Wprowadzeniewszkole
„DniaNaOpak”,czyli
dniazamianyról.
Zachęcanieuczniówiich
rodzicówdoudziałuw
organizacjiimprez
okolicznościowychna
terenieszkoły.
Organizowanieakademii
tematycznychdotyczących
ważnychświąt
narodowych.
Przeprowadzeniekonkursu
wiedzyhistorycznej.
Zorganizowanieżywej
lekcjihistorii.

WychowawcyklasI-III

Luty

Świetlica

Październik,grudzień,
marzec/kwiecień

Wychowawcy,uczniowie

Wzależnościodpotrzeb

SamorządUczniowski,
wychowawcy,uczniowie
Uczniowie,wychowawcy

Wrzesień/marzec

Uczniowie,opiekunowie
SU

Wrzesień

Wszyscypracownicy
szkoły,uczniowie

Kwiecień

Uczniowie,rodzice,SU,
wychowawcy

Cykliczniewciąguroku

Wychowawcy,
nauczyciele,uczniowie,
SU

Cykliczniewciąguroku

Nauczycielhistorii,SU

Maj

Wychowawcy,
nauczyciele,uczniowie

Listopad

Wrzesień

Przygotowywaniegazetek
tematycznych.
Naukahymnu,pieśnii
wierszypatriotycznych.
Organizowaniewycieczek
tematycznychdomiejsc
pamięcinarodowej.
Zorganizowaniewycieczki
doAuschwitz.
Szkolneobchody
MiędzynarodowegoDnia
JęzykaOjczystego.
Bezpieczeństwoprofilaktykazachowań
ryzykownych(
problemowych)

Rozpoznawaniepotrzebi
możliwościkażdego
ucznia

Przeprowadzanieankiet,
obserwacji,testów
diagnozujących,
wywiadów.

Organizacjapomocy
Organizowaniezajęć
zgodniezindywidualnymi wspomagającychdla
potrzebamikażdegoucznia uczniówospecjalnych
potrzebachedukacyjnych.
Organizowaniepomocy
materialnejdlauczniówi
ichrodzin
(zposzanowaniem
godnościdzieckaijego
najbliższych).
Prowadzenieporadi
konsultacjidlauczniówi
rodziców.

SamorządUczniowski

Cykliczniewciąguroku

Nauczycieljęzyka
polskiego,muzyki,historii
Wychowawcy

Cykliczniewciąguroku

SamorządUczniowski,
nauczycielejęzyka
polskiego,nauczyciel
bibliotekarz
Wychowawcy,
nauczyciele,specjaliści
P.P.P

Luty

Nauczyciele,specjaliści
PPP

Całyrok

Dyrektor,pedagodzy,
wychowawcy

Całyrok

Nauczyciele,
wychowawcy,specjaliści
PPP

Całyrok

Zgodniezplanem
wychowawczoprofilaktycznymklas
gimnazjalnych.

Wrzesień/czerwiec
Wedługpotrzeb

Tworzeniewarunków
sprzyjających
indywidualnemu
rozwojowidziecka

Włączeniesięw
ogólnopolskiprogram
„ChronimyDzieci”
(WspółpracazFundacją
DajemyDzieciomSiłę).
Przygotowanieofertykół
zainteresowań.
Kierowanieuczniówdo
P.P.Piinnych
specjalistycznychporadni
wceludokonania
pogłębionejdiagnozy.
Opracowanieiwdrożenie
programuprofilaktycznego
„Falochron”.
Realizowaniestandardów
zawartychwPolityce
OchronyDzieci.
Zapobieganiezagrożeniom
niedostosowania
społecznegoi
demoralizacjipoprzez
natychmiastowe
informowanierodzicówo
zachowaniach
problemowych.
Przeprowadzanie
wczesnychinterwencji.
Bezpośredniapracaz
uczniemirodzicem,
pomocwrozwiązywaniu

Uczniowie,rodzice,
Całyrok
nauczyciele,dyrektoriinni
pracownicyszkoły

Nauczyciele,
zainteresowanirodzice
SpecjaliściPPP,
wychowawcyklas,
współpracazkuratorami
sadowymiiasystentami
rodziny
Pedagodzy,wychowawcy
klas7igimnazjalnych

Całyrok

Nauczyciele,
wychowawcy,specjaliści

Całyrok

Wychowawcy,specjaliści

Całyrok

Wychowawcy,specjaliści

Całyrok

Wychowawcy,specjaliści,
nauczyciele

Wedługpotrzeb

Całyrok

trudnychsytuacji
życiowychdziecii
młodzieżyiichproblemów
szkolnych.
Wspieranierozwoju
uczniówzdolnychi
uzdolnionychwedług
zdiagnozowanychpotrzeb.
SzkolneobchodyDnia
Życzliwości,
MiędzynarodowyDzień
Tolerancji.
Szkolneobchody
MiędzynarodowegoDnia
PrawDziecka
Udziałwwewnątrzi
zewnątrzszkolnym
doskonaleniuzawodowym
.
Kształtowanie
Realizacja
umiejętności bezpiecznego Ogólnopolskiego
korzystania z technologii Programu
informacyjno-komunikacyj Cyfrowobezpieczni.
nych
Realizacja
rekomendowanych
programów
profilaktycznychdot.
bezpieczeństwawsieci.
SzkolneobchodyDniabez
Aplikacji.

Realizatorzyinnowacji
pedagogicznych.
Wychowawcy,
nauczyciele,specjaliści.
Wychowawcy,pedagodzy,
specjaliści,uczniowie,S.U

Całyrok.

SU,wychowawcy,
nauczyciele,uczniowie

Listopad

Wszyscypracownicy
szkoły

Całyrok

Wychowawcy,pedagodzy,
liderzy

Całyrokwedług
harmonogramu

Wychowawcy,pedagodzy,

Całyrok

Wychowawcy,pedagodzy

Listopad

15.11.2017-18.11.2017

SzkolneobchodyDnia
BezpiecznegoInternetu.
Udziałwzajęciach
profilaktycznych
prowadzonychprzezStraż
Miejską.
SzkolneobchodyDnia
Technologii-kształtowanie
umiejętności
wyszukiwania,
porządkowaniai
wykorzystywania
informacjizróżnych
źródeł,korzystaniaz
technologii
informacyjno-komunikacyj
nych,kształtowanie
świadomościnegatywnego
wpływupracyprzy
komputerzenazdrowiei
kontaktyspołeczneoraz
niebezpieczeństw
wynikającychz
anonimowościkontaktów,
respektowanieograniczeń
dotyczącychkorzystaniaz
komputera,Internetui
multimediów.
Uświadomienie
konsekwencjiprawnych
wynikającychze

Wychowawcy,pedagodzy
StrażMiejska

Luty
Cykliczniewciąguroku

Wychowawcy

26październik2017

Wychowawcy,pedagodzy,
specjaliści,rodzice.

Całyrok

stosowaniaprzemocyw
sieci.Promocja
bezpieczeństwawsieci.
Wprowadzenieregulaminu
używaniatelefonów
komórkowych.
Wzmacnianie kompetencji Prowadzenieporadi
wychowawczych
konsultacji.
nauczycieliorazrodziców Przeprowadzanielekcji
otwartych,koleżeńskich.
Kierowanierodzicówna
zajęciaprowadzoneprzez
Poradnię
Psychologiczno-Pedagogic
znąiinneinstytucjew
ramach„Szkołydla
dobrychrodzicówi
wychowawców”
Informowanierodzicówi
Umożliwianie
uczniówokonsekwencjach indywidualnychporadi
prawnychzwiązanychz
konsultacjizpedagogami,
naruszeniemprzepisów
konsultacjeze
rozporządzeniazdnia18
specjalistamids.
sierpnia2015r.wsprawie uzależnień,współpracaz
zakresuiform
instytucjami
prowadzeniawszkołachi
wspierającymipracę
placówkachsystemu
szkoły.
oświatydziałalności
wychowawczej,
edukacyjnej,informacyjnej
iprofilaktycznejwcelu

Nauczyciele,specjaliści

Całyrok

Nauczyciele,specjaliści

Wzależnościodpotrzeb

Pedagodzy,specjaliścids.
uzależnień-mi.nn.Powrót
z„U”.

Wzależnościodpotrzeb

przeciwdziałania
narkomanii
Informowanieuczniówi
ichrodzicówo
procedurachwspółpracy
szkołyzpolicjąwsytuacji
zagrożenianarkomanią

Zapoznanieuczniówiich
rodzicówz
obowiązującymiwszkole
proceduramiaw
szczególnościnatemat
współpracyszkołyz
policjąwsytuacji
zagrożenianarkomanią.
Kształtowaniepostaw
Wykorzystaniemateriałów
asertywnychwsytuacjach rekomendowanychprzez
trudnych
Fundację„Dajemy
DzieciomSiłę”
realizowaniestandardów
programuwszkole
zgodniezdokumentem
„PolitykaOchrony
Dzieci”.
Udostępnianieinformacjio Umieszczenieinformacjio
oferciepomocy
oferciepomocy
specjalistycznejdla
specjalistycznejnastronie
uczniówiichrodziców
internetowejszkoły.
Zapoznaniez
Realizowaniezajęćz
podstawowymizasadami
zakresuprofilaktyki
bezpieczeństwawróżnych dotyczącychprzemocyi
sytuacjachżyciowych,
agresji,programu
kształtowaniewłaściwego profilaktycznego„Spójrz
zachowaniasięwsytuacji inaczej”,realizacjazajęć
zagrożeniażyciaizdrowia profilaktycznych
realizowanychprzezStraż

Wychowawcyklas

Wrzesień

Wychowawcy,pedagodzy

Całyrok

ZespółPPP

Całyrok

Nauczyciele,
wychowawcy,pedagodzy,
rodzice,StrażMiejska,
Policja

Całyrok

orazsytuacjach
nadzwyczajnych

Kształtowanie
odpowiedzialnościza
własnepostępowaniei
popełnioneczyny.

Minimalizowanie
negatywnegowpływu
grupyrówieśniczej,
poprzez
podejmowanie
konkretnychdziałań
wychowawczo-naprawczy
chprzy
aktywnymudziale

Miejską.Zajęciadot.
udzielaniapierwszej
pomocyprowadzoneprzez
pielęgniarkęszkolnąi
ratownikówmedycznych.
Zajęciarozwijające
kompetencjespołecznei
emocjonalneprowadzone
przezspecjalistówzP.P.P
ispozaszkołyorazprzez
wychowawcówklasw
ramachgodzinz
wychowawca.
Przeprowadzeniezajęć
dotyczących
odpowiedzialnościkarnej
nieletnichdlauczniów.
Stosowaniewpraktyce
szkolnejponoszenia
konsekwencjiprzezucznia
zanegatywnezachowania.
Opracowywaniedla
zespołówklasowych
wychowawczoprofilaktycznych
programównaprawczych.

Wychowawcy,specjaliści,
Policja

Całyrok

Nauczyciele,
wychowawcy,pedagodzy,
specjaliści

Wedługpotrzeb

Kształtowanie
umiejętności
identyfikowaniawłasnych
stanówemocjonalnych
orazwyrażaniaichw
sposóbspołecznie
akceptowany.Uczeniesię
zachowańasertywnychw
sytuacjachtrudnych.
Uczeniesposobów
radzeniasobiezestresemi
negatywnymiemocjami.

Wyciąganiekonsekwencji
wychowawczychlub
prawnychwobec
sprawcówprzemocy
zgodniezrangą
przewinienia.Stosowanie
behawioralnychmetod
kierowaniazachowaniem
podczasbieżącejpracyz
uczniami,zasadoceniania
kształtującego.

Nauczyciele,
wychowawcy,pedagodzy,
specjaliści

Całyrok/wedługpotrzeb

Ewaluacja
programu:
Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego będzie dokonywana w ramach wewnątrzszkolnego systemu mierzenia jakości
pracy szkoły. W tym celu zostaną określone cele ewaluacji, zaplanowane działania ewaluacyjne, sposoby opracowania i interpretacji wyników
ewaluacjiorazskonstruowaniewnioskówdodalszejzmiany.Ewaluacjabędziedokonywanawmiarępotrzebszkoły.

Metodyinarzędziaewaluacji;
-

obserwacjaiocenazachowań
uczniów,

-

wywiad

-

ankiety,

-

analizadokumentów.
Plandziałańwzakresiedoradztwazawodowegodlaposzczególnychklaswrokuszkolnym2017-2018

Klasa2gimnazjum-Poznawaniezawodów.
Tematykazajęć:

Cele:

Sposób
realizacji:

Osoby
odpowiedzialne/terminy

Integracjazespołu
klasowego

Uczeń:

-godziny
wychowawcze

-wychowawca,
pedagog,

-rozmowy
indywidualne,

-wszyscynauczyciele

-rozumiepotrzebę
pracynadsobą
-doskonali
umiejętności
interpersonalne

Światzawodów

Uczeń:
-rozpoznajeswoje
zainteresowaniai
predyspozycje

-zajęcia
integracyjne,
-godziny
wychowawcze,
-ankieta,prezentacja
zawodów

-poznajeróżne
zawody

-wycieczka(wmiarę
możliwości)

-mabezpośredni
kontaktz
wykonawcami
różnychzawodów

-rozmowy
indywidualnez
doradcązawodowym
-rozmowyz

-wychowawca
-doradcazawodowy

lubmiejscemich
pracy

rodzicami,wywiady
-gazetkitematyczne

Klasa3gimnazjum-Planowaniekariery
Tematykazajęć:

Cele:

Sposób
realizacji:

Osoby
odpowiedzialne/terminy

Jakaszkołajaki
zawód?

Uczeń:

-lekcjewos

-nauczycielewos

-wieczymkierować
sięprzywyborze
szkołyizawodu

-godziny
wychowawcze

-doradcazawodowy

-wiedojakiego
zawodu
przygotowują
poszczególne
szkoły
ponadpodstawowe

(IIsem.)

-rozmowy
indywidualnei
lekcjazdoradcą
zawodowym

-rozumiepotrzebę
ciągłego
doskonalenia
się
Szkoły
ponadpodstawowew

Uczeń:
-znasiećszkółw

-dostępdo
materiałów
zgromadzonychw

-bibliotekarz

naszejokolicy,

Toruniuiokolicy

biblioteceszkolnej

-wychowawca

-godziny
wychowawcze

-doradcazawodowy
(Całyrok)

-gazetkanaIpiętrze
-spotkaniez
przedstawicielami
różnychszkół
Rekrutacjadoszkół
Uczeń:
ponadpodstawowych.
-znazasady
rekrutacjido
szkół
-znaprocedury
logowania
internetowegoi
terminyich
dokonywania
-maświadomość
konieczności
podejmowania
przemyślanych
decyzjiprzywyborze
szkół.

-godzina
wychowawcza
-informatyka

-wychowawca,
-nauczyciel
informatyki.
(MAJ)

SylwetkaabsolwentaSzkołyPodstawowejnr7wToruniu
1. Absolwentposiadawiedzęiumiejętności,którepozwalająmunadalsząedukacjęnamiaręjegomożliwości:
-

rozumiepotrzebępogłębianiawiedzy,

-

chceiumiesięuczyć,

-

właściwieplanujeiorganizuje,atakżeoceniawłasnąnaukęiprzyjmujezaniąodpowiedzialność,

-

wyszukujeistosujewpraktyceinformacjepochodzącezróżnychźródeł,

-

efektywnieposługujesiętechnologiamizarównoinformacyjnymijakikomunikacyjnymi,

-

twórczoisamodzielniemyśli,

-

kreatywnierozwiązujeproblemy,

-

dbaoswójrozwójfizyczny,rozwijaumiejętnościpozwalającemunaprowadzeniezdrowegostylużycia,

-

podejmujezachowaniaprozdrowotnerównieżwsferzepsychicznej,

-

znaswojezainteresowaniaijerozwija,

-

wżyciuspołecznymkierujesiępostawąotwartościiempatii,

-

angażujesięwdziałaniawolontariatu,

2. Absolwent postępuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi, zna i respektuje wartości moralne, umie dokonywać
właściwychwyborów,hierarchizowaćwartościoraznieustanniedążydodoskonaleniasię:

-

odróżniadobroodzła,

-

życie,zdrowieibezpieczeństwotraktujejakonajwyższewartości,

-

znanegatywnywpływ
używeknazdrowieczłowieka,

-

bezpieczniespędzaczaswolny,

-

znazasadyzachowaniasięwsytuacjachtrudnychikryzysowych,

-

znazagrożenia,któremogąpojawićsięwcyberprzestrzeniiwiejakichunikać,

-

znaprawaiobowiązkiwynikającezKonwencjioPrawachDziecka,

-

jestasertywny–nieulegawpływomrówieśniczymwsytuacjachryzykownych,

-

jesttolerancyjnyiakceptujedrugiegoczłowiekabezwzględunajegorasę,przekonania,statusekonomiczny,itp.,

-

zachowujesięadekwatniedosytuacji,

-

okazujeszacunekosobomstarszyminiepełnosprawnymorazzawszejestgotówimpomóc,

-

pomagamłodszymisłabszym,

-

potrafiprawidłowoocenić,kiedyniezbędnejestudzieleniekomuśpierwszejpomocyorazsamodzielniejejudzielić.

3. Absolwent zna podstawy życia społecznego, jest przygotowany do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczności lokalnej oraz
wpaństwieiWspólnocieEuropejskiej:
-

jestprzygotowanydopodjęciadalszegokształceniawkierunkupodjęciaaktywnościzawodowej,

-

prawidłowokomunikujesięzinnymi,

-

konfliktyrozwiązujeugodowo,

-

potrafiokazywaćuczucia,

-

rodzinastanowidlaniegowartość,

-

znairozumieswojemiejscewrodzinieorazotaczającymgoświecie,

-

czujesięodpowiedzialnyzaotaczającegośrodowiskoprzyrodnicze,

-

znaswojenajbliżsześrodowisko,jegokulturęitradycje,

-

emocjonalniezwiązanyjestzOjczyzną,

-

szanujesymbolenarodowe,

-

interesujesięhistorią,
tradycjąikulturąojczystą,

-

maświadomośćprzynależnościdoUniiEuropejskiej.

Harmonogramświątiuroczystości

Termin

Wydarzenie

4.09.2017
r.

Rozpoczęcierokuszkolnego

7.09.2017
r.

Zebraniazrodzicami

30.09.2017r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka połączone z Międzynarodowym Dniem Muzyki (1
października)

3-10.10.2017r.

TydzieńŚwiadomościDysleksji

X.2017r.

Październikmiesiącemwolnymoduzależnień.

13.10.2017r.
26.10.2017r.

DzieńKEN
Ślubowanieuczniówklaspierwszych
SzkolnyDzieńTechnologii

Dialog i tolerancja w szkole – szkolna kampania budowania pozytywnych relacji
rówieśniczych;
XI.2017r.

MiędzynarodowyDzieńTolerancji;
ŚwiatowyDzieńŻyczliwości;
Specjalnynumergazetekszkolnych(Oczko,GłosSiódemki)

10.11.2017r.

AkademiazokazjiNarodowegoŚwiętaNiepodległości

22.11.2017r.
(godzina17.00-18.30)

Popołudniowe spotkanie dla uczniów oraz ich rodzin - Kreatywna Siódemka Łączy
Pokolenia-turniejzwykorzystaniemklockówLego

30.11.2017r.

Andrzejkiszkolne/klasowe/świetlicowe

6.12.2017
r.

Mikołajkiszkolne/klasowe/świetlicowe

22.12.2017r.

Wigilieklasowe,Jasełkaszkolne–imprezaśrodowiskowazudziałemrodziców

XII2017r.

Zajęciaotwartedlarodziców–wg.Pomysłuizinicjatywynauczyciela

I2018r.
V2018r.

Konkursortograficzny„Ortomistrz2018”,etapszkolny,etapmiędzygimnazjalny

styczeń2018r.

Balkarnawałowykl.0–IIIiIV-VI

styczeń2018r.

WOŚPwszkole

19.01.2018r.

DzieńBabciiDziadkawszkole–uroczystościklasowe

26.01.2018R.

VIMaratonFilmowy

14.02.2018r.

SzkolnaPocztaWalentynkowa

Luty/marzec

Wierszoklepka(konkursmiejski)-etapszkolny

16.03.2018r.

Drzwiotwarteszkoły

marzec2018r.

Kangurmatematyczny

marzec2018r.

Etap szkolny Międzygimnazjalnego konkursu
zrozumieniem”

21.03.2018r.

PowitanieWiosnywszkole

marzec2018r.

Poliglota
toruński

kwiecień2018

Profilaktycznykonkurs„Zdrowietoskarb”

9-11.04.2018r.

SzkolneDniMatematyka–Vedycja

24.04.2018r.

SzkolneobchodyŚwiatowegoDniaZiemi

„Kajetan czyta pięknie i ze

TydzieńHistorycznychPasjonatów:
-19kwietnia-akcjawramachrocznicypowstaniawgetciewarszawskim
19.04–

-konkursyhistoryczneszkolne

26.04.2018r.

-obchodyzwiązanezuchwaleniemKonstytucji3Maja
-pokazy
historyczne
-pokazy
filmoweetc.
SzkolneŚwiętoKsiążki:

25.04- 8.05.2018r.

23kwietnia-ŚwiatowyDzieńKsiążkiiPrawAutorskich
8maja–
DzieńBibliotekarza–IIIMiędzyszkolneForumCzytelnicze

27.04.2018r.
9.05.2018
r.

Obchody
świętaKonstytucji3Maja
-Biegkonstytucyjny
DzieńUniiEuropejskiej

DzieńEuropejczyka
11.05.2018r.

Międzyszkolnykonkurshistoryczny
„Toruńz
historiązapanbrat”–edycjaIII (mitologiaihistoriastarożytna)

22.05.2018r.

Międzyszkolnykonkurs„Siedemwyzwań”–edycjaIII.

V.2018r.

Ekologicznepotyczki–konkurswojewódzki

1.06.2018
r.

Festynszkolny-SzkolneDniTalentów,MałaSpartakiadaSiódmaków

Wgkalendarza

Konkurswiedzyosztuce

8.06.2018
r.

Baltrzecioklasisty

22.06.2018r.

Uroczystezakończenierokuszkolnego
SZKOLNEKONKURSYPRZEDMIOTOWE:
-j.polski
-j.angielski
-j.niemiecki
-historia

Wg kalendarza KO 2017/18 -matematyka
r.
-fizykazastronomią
-chemia
-biologia
-geografia
-wiedzy
osamorządzie
-przyroda
IX2017r./VI2018r.

Innezaproponowaneprzeznauczycielaiwgofertynapływającejdoszkoły

