
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W SŁAWNIE

                                                        „Nie ma kaleki, jest człowiek”

                                                                 Maria Grzegorzewska

     Celem Programu wychowawczo-profilaktycznego jest realizowanie dwóch równoważnych

procesów:

1)  wychowania,  czyli  wspierania  dziecka  w  rozwoju  ukierunkowanym  na  osiąganie

dojrzałości fizycznej, społecznej, psychicznej i duchowej;

2)  profilaktyki  jako  procesu  wspierania  dziecka  w  radzeniu  sobie  z  trudnościami

oraz eliminacji czynników zagrażających jego zdrowiu i bezpieczeństwu.

Filarami ośrodkowych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych są:

 informacja-dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia efektów pracy,

jasne kryteria oceniania, wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia;

 komunikowanie  się-wyrażenie  emocji,  inicjowanie  polemiki,  umożliwiającej

wyrażanie  własnych  poglądów,  szczerość  i  otwartość  dyskusji,  podejmowanie

tematów trudnych dotyczących jednostki i grupy;

 współdziałanie-podejmowanie  współpracy  z  uczniem  i  jego  rodzicami,  wspólne

rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami;

 modelowanie-bycie  wzorcem,  autorytetem  dla  ucznia,  wskazywanie  reguł  i  norm

postępowania na lekcji, w szkole, w otoczeniu innych ludzi;

 doświadczenie-stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, aktywne pełnienie

ról na lekcji i w szkole, dzielenie się efektami własnej pracy z innymi;

 możliwość wyboru-stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez ucznia

oraz  różnych  strategii  umożliwiających  mu  uzyskiwanie  wyników  adekwatnych

do możliwości rozwojowych.
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Podstawą  do  tworzenia  ośrodkowego  programu  wychowawczo-profilaktycznego  były

następujące akty prawne:

 Deklaracja Praw Dziecka z 1959r.

 Konwencja o Prawach Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1989r.

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997r. (art. 48, 53, 54, 70, 72)

 Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7.09.1991r, z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (art. 6) z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dn. 14.12.16r. Prawo Oświatowe (art. 1 pkt. 3 i 12, art. 4 pkt. 24, art. 5, art.

26, art. 44 pkt. 1-3, art. 84 ust. 1-3  oraz ust. 5, art. 86 pkt. 1) (Dz. U. z 11.01.17r., poz.

59) z późniejszymi zmianami. 

 Program Polityki Prorodzinnej Państwa z dn. 17.11.1998 r.

 Rozporządzenie  MEN  z  dn.  26.02.2002r.  w  sprawie  podstawy  programowej

wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych  typach

szkół. 

 Rozporządzenie  MEN  z  dn.  14.02.2017r.  w  sprawie  podstawy  programowej

wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego

dla  szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły

I  stopnia,  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  specjalnej  przysposabiającej  do  pracy

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 Statut Ośrodka.

 Deklaracja  Praw  Osób  Niepełnosprawnych  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne

Narodów Zjednoczonych w 1975r, uchwałą 2856.

 Deklaracja  Praw  Osób  Upośledzonych  Umysłowo  przyjęta  przez  Zgromadzenie

Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1971r. 

 Konwencja  o prawach osób niepełnosprawnych  sporządzona  w Nowym Jorku dnia

13.12.2006r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1169) ratyfikowany przez Polskę w 2012r.

 Rozporządzenie  MEN  z  dn.  18.08.2015r.  w  sprawie  zakresu  i  form  prowadzenia

w szkołach i placówkach systemu oświaty, działalności wychowawczej, edukacyjnej,

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  9  sierpnia  2017 r.  w sprawie

warunków organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży
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niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem

społecznym.

       I   MISJA OŚRODKA

1. Jesteśmy przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. 

2. Wspieramy  wszechstronny  rozwój  wychowanka  niepełnosprawnego

z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i okresów rozwojowych.

3. Każdy wychowanek jest  dla  nas jednakowo ważny,  każdemu pomagamy,  by mógł

odnieść osobisty sukces.

4. Zapewniamy  wychowankom  bezpieczne  oraz  przyjazne  warunki  do  nauki

i wypoczynku, a także różnorodną ofertę edukacyjną.

5. Wspieramy rodziców w rozwoju osobowym ich dziecka w wymiarze intelektualnym,

społecznym, zdrowotnym, moralnym i duchowym.

6. Prowadzimy  różne  formy  działalności  integracyjnej,  zmierzające  do  adaptacji

wychowanków w społeczeństwie.

II  ZA WARTOŚCI WYCHOWAWCZE W NASZYM OŚRODKU PRZYJMUJE 

SIĘ:

1. Tradycje  religijne i  wartości  ogólnoludzkie  jako podstawa przyjęcia  uniwersalnych

zasad etyki.

2. Kształtowanie u wychowanków takich cech osobowości jak: pracowitość, uczciwość,

rzetelność,  umiejętność  przezwyciężania  trudności,  krytycyzm,  przedsiębiorczość,

odpowiedzialność i asertywność.

3. Rozróżnienie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa, przyjaźni, miłości.

4. Poczucie  współodpowiedzialności  za  życie  Ośrodka  i  poszanowanie  mienia

społecznego.

5. Wzorce,  wielkie  bogactwo  sztuki  oraz  jej  rola  w  życiu  człowieka,

ze szczególnym uwzględnieniem „Małej Ojczyzny”-regionu.

6. Miłość  Ojczyzny  oraz  poszanowanie  dla  polskiego  dziedzictwa  kulturowego  przy

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata.
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7. Rozwijanie w wychowankach postawy ciekawości i otwartości.

8. Przygotowanie wychowanka do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich

w oparciu o zasady solidarności, sprawiedliwości, tolerancji, wolności kulturowych,

wyznaniowych, płciowych, rasowych i światopoglądowych.

9. Uświadomienie roli człowieka w kształtowaniu środowiska.

10. Dbałość  o  przestrzeganie  zasad  higieny  oraz  zdrowia  i  bezpieczeństwa  swojego

i innych.

     

III  POWINNOŚCI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH

Nauczyciel/wychowawca  zobowiązany  jest  rzetelnie  realizować  zadania  związane

z  powierzonym  stanowiskiem  oraz  podstawowymi  funkcjami  Ośrodka:  dydaktyczną,

wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną, a także wspierać każdego wychowanka w jego

rozwoju oraz dążyć do własnego rozwoju osobowego.

Szczegółowe  informacje  na  temat  powinności  pracowników  pedagogicznych  zawarte

są  w  Statucie  Ośrodka  i  Kodeksie  Etyki  (pracy  nauczyciela)  oraz  w  Procedurach

Postępowania w Sytuacjach Kryzysowych na terenie Ośrodka. 
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IV  PRZEWIDYWANE  EFEKTY  ODDZIAŁYWAŃ  WYCHOWAWCZO

-PROFILAKTYCZNYCH

Absolwent gimnazjum/powszechnej szkoły podstawowej:

1.Charakteryzuje  się  kulturą  osobistą.  Odnosi  się  z  szacunkiem  do  osób  starszych

i  kolegów.  Zna  zasady  dobrego  zachowania.  Jest   odpowiedzialny,  punktualny,

systematyczny. Stosuje zasady fair play.

2. Sprawnie funkcjonuje w środowisku społecznym.

3. Zachowuje się zgodnie z zasadami zachowań asertywnych.

4. Reprezentuje postawę otwartą i aktywną, potrafi pracować w zespole.

5.Potrafi  korzystać  z  różnych  źródeł  informacji,  posługuje  się  komputerem

w podstawowym zakresie. 

6. Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, placówki, regionu, narodu i kraju.

7.  Rozumie  potrzebę  pokonywania  trudności  w  zdobywaniu  wiedzy  i  umiejętności,

nie zniechęca się drobnymi niepowodzeniami.

8. Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów:

 zna swoje mocne i słabe strony;

 umie podejmować decyzje;

 zna skutki swoich decyzji;

 wie, dlaczego podejmuje określone działania;

 jest w stanie ponieść konsekwencje swego działania;

 umie krytycznie ocenić swoje możliwości;

 nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia.

     9. Jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższych etapach edukacyjnych.

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej:

1. Sprawnie funkcjonuje w środowisku społecznym.

2. Potrafi być asertywnym.

3. Potrafi pracować w zespole, rozwiązuje problemy w sposób twórczy.

4.W  swoim  postępowaniu  kieruje  się  tolerancją  w  relacjach  z  innymi,  szanuje

i dostrzega ich wysiłek oraz pracę.

5. Jest odpowiedzialny za siebie i za innych.
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6. Jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę.

7. Cieszy się z sukcesów zarówno swoich jak i innych.

8.  Dostrzega  piękno  świata  i  potrafi  w  sposób  odpowiedzialny  korzystać  z  zasobów

środowiska naturalnego.

9. Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe

wartości kultury.

10. Korzysta z pomocy różnych organizacji wspierających osoby niepełnosprawne.

11. Orientuje się w aktualnej sytuacji na rynku pracy.

12. Ma wizję swojej przyszłej rodziny i pracy.

V TRADYCJE I UROCZYSTOŚCI

Tradycje Ośrodka związane z ceremoniałem:

1. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

2. Pasowanie na uczniów klasy I SP.

3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Branżowej i Technikum.

4. Międzynarodowy Dzień Głuchego.

5. Dzień Patrona - święto Ośrodka.

Uroczystości i wydarzenia o charakterze wychowawczym i kulturalnym:

1. Dzień Edukacji Narodowej.                                       13. Dzień Zespołu Downa.

2. Święto Pieczonego Ziemniaka.                                  14.  Święto Wiosny.

3. Dzień papieski.                                                           15.  Apel wielkanocny.

4. Halloween.                                                                  16. Dzień Ziemi.

5. Andrzejki.                                                                   17. Sprzątanie Świata.                   

6. Mikołajki.                                                                   18. Dzień Świadomości Autyzmu.

7. Wigilia.                                                                       19. Dzień Dziecka.

8. Zabawa karnawałowa.                                                20. Święto Pluszowego Misia

9. Studniówka.                                                                21. Światowy Dzień Chleba

10. Połowinki-Walentynki                                               22. Światowy Dzień Pizzy

     11. Turniej wiedzy o zdrowiu.                                          23. Dzień Nauki

     12. Dni otwarte w szkole zawodowej.
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Uroczystości o charakterze patriotycznym:

1.        Dzień Żołnierzy Wyklętych.

2. Święto Niepodległości.

3. Dzień Symboli Narodowych i Święto Konstytucji 3 Maja.

OBSZARY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH:

1. Zdrowie – edukacja zdrowotna.

2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych.

3. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań.

4. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych i problemowych.

OBSZAR ZADANIA
Zdrowie,

edukacja

zdrowotna

-działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia w aspekcie

fizycznym i psychicznym ;

-kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

-analiza  zjawisk  przyrodniczych,  rozumowania  przyczynowo

–skutkowego oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody;

-pokonywanie własnych słabości oraz akceptowanie własnych ograniczeń

i niedoskonałości;

-doskonalenie umiejętności obniżania u siebie napięcia spowodowanego

stresem, traumatycznymi przeżyciami, objawami depresji, lękiem;

-kształtowanie  świadomości  zmian własnego ciała  w różnych okresach

rozwoju fizycznego i psychicznego;

-uświadamianie  dzieciom  i  młodzieży  zagrożeń  psychofizycznych

wynikających z:

 zaburzeń odżywiania,

 nadużywania leków i używek,

 używania środków odurzających i psychoaktywnych.

Relacje,

kształtowanie

postaw

społecznych

-kształtowanie  podstawowych  umiejętności,  kompetencji

komunikacyjnych;

-wdrażanie  do  przestrzegania  obowiązujących  reguł  i  norm społecznie

akceptowanych;
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-nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji międzyludzkich;

-nabywanie umiejętności dokonywania samooceny oraz oceny innych;

-rozwijanie  poczucia  przynależności  do  grup  społecznych  (rodzina,

grupa, klasa, szkoła, kraj);

-uświadamianie  praw i  obowiązków wynikających  z  roli  wychowanka

oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i innych;

-rozwijanie  empatii,  świadomości  niesienia  pomocy  słabszym

i potrzebującym, umiejętność rozwiązywania konfliktów i sporów;

-doskonalenie  umiejętności  asertywnego  radzenia  sobie  w  relacjach

z innymi;

-zaangażowanie  w  różne  formy  aktywności  (wolontariat,  koła

zainteresowań itp.);

-rozwijanie kompetencji  komunikacyjnych,  ważności,  empatii,  unikania

stereotypii i uprzedzeń

-przygotowanie uczniów do funkcjonowania w dorosłym życiu;

-współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz innymi podmiotami

zaangażowanymi  w  edukację  oraz  wychowawczą,  opiekuńczą

i profilaktyczną działalność Ośrodka;

-budowanie  klimatu  bezpieczeństwa,  szacunku,  otwartego  dialogu

i  porozumienia  pomiędzy,  pracownikami  pedagogicznymi

i niepedagogicznymi Ośrodka, rodzicami/opiekunami prawnymi.

Kultura,

wartości, normy,

wzory zachowań

-rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych;

-działania  związane  z  upamiętnieniem  miejsc  ważnych  dla  pamięci

narodowej;

-upamiętnianie postaci i wydarzeń z przeszłości;

-celebrowanie najważniejszych świąt i symboli narodowych;

- popularyzowanie wiedzy na temat zasad humanitaryzmu;

-modelowanie właściwej komunikacji w różnych sytuacjach społecznych,

dbałość o poprawność języka i kulturę wypowiedzi;

-kształtowanie  umiejętności  odróżniania  dobra  od  zła,  analiza  sytuacji

wychowawczych;

-rozwijanie  szacunku  dla  dorobku  kultury  narodowej  i  wartości

chrześcijańskich, a także poszanowanie innych religii i tradycji;
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-rozwijanie  wrażliwości  estetycznej  poprzez  kontakt  z  dziełami

literackimi i wytworami kultury;

-zapobieganie  dyskryminacji  i  kształtowanie  szacunku  do  ludzi

niezależnie  od  wyznawanej  religii,  statusu  materialnego  i  rodzaju

niepełnosprawności;

-rozwijanie  poczucia  odpowiedzialności  społecznej  poprzez

podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej;

-pobudzanie  do  kreatywnego  i  przedsiębiorczego  myślenia  oraz  brania

odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

-rozbudzenie  szacunku  do  ludzi  pracy,  zastosowanie  umiejętności

praktycznych w życiu codziennym;

-rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu, wyzwalania potrzeby bycia

ambitnym;

- uświadamianie praw, wartości oraz postaw prospołecznych;

-kreowanie  umiejętności  poszukiwania  i  korzystania  z  informacji

w różnych mediach;

-nabywanie  umiejętności  krytycznego  myślenia  w  kontekście  analizy

wpływów rówieśników i mediów na postępowanie.

Bezpieczeństwo,

profilaktyka

zachowań

ryzykownych,

problemowych

-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych

oraz ich przestrzeganie,  właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia

życia i zdrowia;

-rozpoznawanie  zagrożeń  cywilizacyjnych  (uzależnienia,  sekty,

subkultury, choroby) i manipulacji społecznych - gospodarczych (rasizm,

nietolerancja,  terroryzm,  rozpad  więzi  rodzinnych  i  nachalna  reklama

itp.);

-uświadamianie  zagrożeń  wynikających  z  nieodpowiedzialnego

korzystania z  nowoczesnych technologii informacyjnych (cyberprzemoc,

bezpiecznych zasad korzystania ze środków masowego przekazu);

-promowanie  postaw  aprobujących  abstynencję  i  unikanie  substancji

psychoaktywnych;

-propagowanie  wiedzy  na  temat  prawnych  i  moralnych  skutków

posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych;

-kształtowanie postaw zapobiegających wczesnej inicjacji seksualnej;
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-dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z pełnieniem nowych ról

społecznych;

-dostarczanie  wiedzy  na  temat  osób  i  instytucji  świadczących  pomoc

w trudnych sytuacjach;

-redukowanie  agresywnych  zachowań  poprzez  ćwiczenie  kreatywnych

sposobów rozwiązywania problemów (pomoc psychologa, pedagoga);

-dostarczanie  wiedzy  na  temat  osób  instytucji  świadczących  pomoc

w trudnych sytuacjach życiowych.

VI  EWALUACJA  REALIZACJI  PROGRAMU  WYCHOWAWCZO

-PROFILAKTYCZNEGO

Program będzie poddawany badaniu ewaluacyjnemu co 5 lat od jego zatwierdzenia.

Narzędziami ewaluacji będą:

a) analiza  zadań  wychowawczych  i  profilaktycznych  przy  współudziale  organów

samorządowych (Samorząd Wychowanków Ośrodka, Rada Rodziców);

b) analiza pracy wychowawcy klasy i/lub grupy;

c) ponadto następujące sposoby ewaluacji w zależności od potrzeb:

            -ankiety;

          -badanie opinii na  spotkaniach z rodzicami, Samorządem Wychowanków Ośrodka,

posiedzeniu Rady Pedagogicznej;

           -opinie nadzoru pedagogicznego.

VII  UWAGI  KOŃCOWE

 Monitorowania  realizacji  Programu będzie  dokonywała  na  bieżąco  dyrektor  szkół

oraz zespół  ds. wychowawczo-profilaktycznych. 

 Metody  i  sposoby  realizacji  Programu dobierają  odpowiedzialni  pracownicy

pedagogiczni w porozumieniu ze wszystkimi pracownikami placówki.

 Wyniki monitorowania będą przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny ma charakter otwarty, może być poddawany

modyfikacjom uwzględniającym wyniki ewaluacji. 
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 Do programu  na  podstawie  analizy  potrzeb  wychowanków będzie  tworzony przez

pedagoga  ośrodka  na  dany  rok  szkolny  szczegółowy  harmonogram  pracy

i oddziaływań profilaktycznych. 

 Wychowawcy  klas/grup  tworzą  szczegółowy  harmonogram  tematyki  zajęć

realizowanych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

      Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  został  zatwierdzony  na  posiedzeniu  Rady

Pedagogicznej SOSW dla DNN w dn. 30.06.2017r.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został zatwierdzony bez uwag przez Radę Rodziców

Ośrodka w dniu 28 lipca 2017r. 
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