PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 19
na rok szkolny 2017/2018
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Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska
lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Jego celem jest wspieranie ucznia we
wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które
będzie wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów,
pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy
współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:
 obowiązujące akty prawne
 dotychczasowe doświadczenia szkoły
 analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i

środowisku
 przewidywane zmiany w szkole oraz środowisku, mogące mieć wpływ na proces wychowania
 bilans informacji o zasobach szkoły.

2

I. Model Absolwenta Szkoły.
1. Model absolwenta szkoły podstawowej specjalnej z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji

określonych w podstawie programowej

edukacji

wczesnoszkolnej.
 Potrafi

korzystać z informacji niezbędnych do dalszej nauki w szkole podstawowej.

 Potrafi w elementarnym zakresie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów życia codziennego.
 Zna i stosuje podstawowe zasady higieny, bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia.
 Potrafi kulturalnie zachować się w szkole i w środowisku pozaszkolnym.

2. Model absolwenta szkoły podstawowej specjalnej z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim na etapie szkoły podstawowej (IV-VIII)
 Wykorzystuje możliwości jakie daje mu rodzina, szkoła.
 Stara się poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę.
 Świadomie dąży do usprawnienia swojego warsztatu pracy.
 Poczuwa się do współodpowiedzialności za wyniki pracy w grupie.
 Pracuje nad mocnymi i słabymi stronami swojego charakteru.
 Dba o własny wygląd i higienę osobistą.
 Zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać.
 Potrafi kulturalnie zachować się w szkole i w środowisku pozaszkolnym.
 Szanuje godność własną i drugiego człowieka.
 Jest wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody.
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3. Model absolwenta szkoły podstawowej specjalnej z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym
 Potrafi na miarę swoich możliwości porozumiewać się z otoczeniem.
 Posiada niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
 Jest zaradny w życiu codziennym odpowiednio do swojego poziomu sprawności.
 Uczestniczy w różnych formach życia społecznego przestrzegając ogólnie przyjętych norm życia.

4. Model absolwenta oddziałów gimnazjum specjalnego z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim
 Posiada wiadomości i umiejętności w zakresie niezbędnym do dalszego kształcenia.
 Wykorzystuje zdobytą wiedze i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania problemów życia codziennego, a w razie potrzeby zwraca

się o pomoc do odpowiednich osób lub instytucji.
 Respektuje społecznie przyjęte normy zachowań i jest świadomy konsekwencji postępowania niezgodnego z prawem.
 Zna i przestrzega zasad higieny, bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.
 Uczestniczy w życiu społecznym i w sposób kulturalny wyraża swoje potrzeby i opinie.
 Szanuje godność własną i drugiego człowieka.
 Jest wrażliwy na piękno i zatroskany o ochronę przyrody.

5. Model absolwenta oddziałów gimnazjum specjalnego z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym.
 Potrafi porozumieć się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.
 Posiada maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
 Jest zaradny w życiu codziennym, odpowiednio do swojego poziomu sprawności i umiejętności oraz ma poczucie własnej wartości.
 Uczestniczy w różnych formach życia społecznego, zna i przestrzega ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej

odrębności.
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II. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

ADAPTACJA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH DO WARUNKÓW SZKOLNYCH
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Wspieranie dziecka
oraz jego rodziny
w nowej sytuacji

-Częste rozmowy z rodzicami i
uczniami
-Zorganizowanie spotkania z
pedagogiem i psychologiem
-Przeprowadzenie lekcji otwartej dla
rodziców

Budowanie pomostu
pomiędzy
doświadczeniami
przedszkolnymi i
szkolnymi
Stworzenie dzieciom
poczucia
bezpieczeństwa

Wyrabianie u uczniów
poczucia obowiązku i
odpowiedzialności
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-Dominacja na lekcjach w tym okresie
zabaw, gier i sytuacji zadaniowych
-Minimalizowanie negatywnych
przeżyć dziecka, związanych z
pierwszymi dniami pobytu dziecka w
szkole
-Wycieczka po szkole : zapoznanie ze
szkolnymi pomieszczeniami: klasy,
sekretariat, gabinety dyrektora i
wicedyrektora, biblioteka, świetlica,
sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki
-Uwrażliwianie uczniów klas starszych
na potrzebę zapewniania
bezpieczeństwa uczniom klas I
- Wprowadzenie oraz systematyczne i
cierpliwe przypominanie uczniom
obowiązujących w szkole i na lekcjach

OSOBY
ODPOWIED
ZIALNE
nauczyciele
klas I

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2017

pedagog,
psycholog
szkolny
nauczyciele
klas I
nauczyciele
klas I

nauczyciele
klas I

wrzesień 2017

wrzesień 2017

cały rok
nauczyciele
uczący

cały rok

DATA REALIZACJI

reguł i zasad

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH
ZACHOWAŃ
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Przygotowanie
uczniów do
świadomego,
aktywnego
uczestnictwa w
życiu społecznym

Udział w pracach Samorządu
Uczniowskiego i klasowego.

Propagowanie wśród
uczniów znajomości
prawa i zasad jego
przestrzegania.

Udział uczniów w procesie
planowania pracy klasy,
szkoły.
Zapoznanie uczniów z dokumentami
szkoły:
-procedurami określającymi sytuacje
zagrożenia w szkole,
-zasadami postępowania w sytuacjach
kryzysowych.
Pogadanki ze strażą miejska, policją,
kuratorem sądowym o tematyce:
-odpowiedzialności karnej nieletnich,
-bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Konsekwentne stosowanie przez
nauczycieli obowiązujących procedur w
sytuacjach zagrożenia.
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OSOBY
ODPOWIED
ZIALNE
opiekunowie
Samorządu
Uczniowskieg
o

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2017

cały rok
wychowawcy
wychowawcy,
pedagog,
psycholog,
socjoterapeuta,
nauczyciele
języka
polskiego,
historii, WOS

wrzesień 2017

pedagog
cały rok

nauczyciele

DATA REALIZACJI

Zapobieganie
wagarom, dyscyplina
na zajęciach szkolnych.

Stwarzanie możliwości
budowania właściwych
relacji rówieśniczych,
przeciwdziałanie
agresji.

Zapoznanie uczniów z prawami dziecka
i człowieka, analiza m.in. Konwencji o
Prawach Dziecka, Deklaracji Praw
Człowieka.
Organizacja apeli wychowawczych
dotyczących zachowań uczniów w
szkole.
Godziny do dyspozycji wychowawcy:
-obowiązki i prawa ucznia,
-system motywacji stosowany w szkole.
Kontrolowanie przez wszystkich
nauczycieli obecności uczniów na
lekcjach.

wychowawcy
socjoterapeuta
pedagog
wszyscy
nauczyciele,

Konsekwentne stosowanie przez
nauczycieli procedur szkolnych wobec
uczniów opuszczających zajęcia
szkolne.

pedagog
nauczyciele

Systematyczna współpraca z policją,
strażą miejską, sądem rodzinnym,
kuratorami sądowymi.
Organizowanie zajęć z wychowawcą na
temat:
-sposobów rozwiązywania konfliktów,
-asertywności,
-form mediacji,
-komunikacji.

pedagog

Organizowanie imprez służących
integracji środowiska szkolnego.
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pedagog

cały rok

sycholog,
pedagog,
socjoterapeuta,
wychowawcy

cały rok

wychowawcy,
socjoterapeuta,

cały rok

Udział w obchodach ,,Dnia bez
przemocy szkole”
Sytematyczne i zgodne z procedurami
reagowanie wszystkich pracowników
szkoły na przejawy agresji w szkole.
Aktywne i systematyczne pełnienie
dyżurów nauczycielskich podczas
przerw.
Ukierunkowanie uczuć
i emocji.

Kształtowanie umiejętności okazywania
własnych uczuć i emocji.
Umiejętność budowania właściwych
relacji z rówieśnikami i otoczeniem.
Zdobywanie umiejętności radzenia
sobie ze stresem.

Upowszechnianie
wśród uczniów i
rodziców przepisów
bezpieczeństwa w
szkole i poza nią.

Kształtowanie umiejętności
prawidłowego stosowania zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w
klasie, szkole i środowisku:
- pogadanki, warsztaty, prelekcje,
próbne alarmy,
-apele wychowawcze,
Zapoznawanie uczniów z regulaminem
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psycholog,
pedagog

raz w miesiącu apele
podsumowujące
cały rok

nauczyciele,
wychowawcy,
pracownicy
szkoły,
pedagog,
psycholog
nauczyciele
spotkania z
psychologiem,
pedagogiem,
socjoterapeutą,
zajęcia
psychoedukac
yjne, ,,grupy
wsparcia”
spotkania z
rodzicami
wychowawcy,
nauczyciele
wychowania
fizycznego,
pedagog

cały rok

cały rok

cały rok

wrzesień 2017

Kształtowanie
właściwych postaw w
stosunku do osób
niepełnosprawnych,
starszych, odmiennych
kulturowo.

uczniowskim, programem
wychowawczo –profilaktycznym szkoły
Reprezentowanie szkoły w czasie
wychowawcy,
uroczystości lokalnych.
nauczyciele
przedmiotów
Spotkanie z seniorami z okazji Dnia
wychowawcy
Babci i Dnia Dziadka

cały rok

Spotkania integracyjne z uczniami z
innych szkół

cały rok

Rozwijanie
Poznanie i rozwijanie uzdolnień i
zainteresowań uczniów. zainteresowań uczniów.
Prowadzenie zajęć rozwijających
uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

Promowanie osiągnięć uczniów: udział
w konkursach, eksponowanie prac
uczniów w szkole, stronie internetowej.
Projektowanie i realizacja projektów
klasowych i szkolnych.

wychowawcy,
nauczyciele
przedmiotów
wychowawcy,
psycholog,
pedagog

styczeń 2018

cały rok
cały rok

nauczyciele
prowadzący
zajęcia
pozalekcyjne,
nauczyciele
świetlicy,
bibliotekarz,
wychowawcy
klas,
nauczyciele
prowadzący
zajęcia
pozalekcyjne
opiekunowie
projektów
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cały rok

cały rok

cały rok

Kształtowanie
umiejętności
komunikacji
międzyludzkiej.

Nabywanie nawyków kulturalnego
zachowania się w grupie.
Kształtowanie umiejętności
rozwiązywania konfliktów.

pedagog,
psycholog,
socjoterapeuta,
wychowawcy

cały rok

nauczyciele
informatyki

cały rok

wychowawcy,
nauczyciel
języka
polskiego,
bibliotekarz
Koordynator
Anna
Gużyńska
Weronika

cały rok

Nabywanie zasad właściwej
komunikacji.

Kształtowanie
umiejętności
korzystania z
elektronicznych
nośników informacji
(internet), gry
komputerowe, TV,
radio

Kształtowanie umiejętności mediacji
rówieśniczej w zakresie:
-rozwiązywania konfliktów,
-komunikacji z rówieśnikami.
Wdrażanie uczniów
do bezpiecznego korzystania z zasobów
sieci Internet, gier komputerowych.
Uświadamianie na temat
odpowiedzialności karnej za
przestępstwa dokonane w Internecie.
Zapoznanie z NETYKIETĄ –
Kodeksem Dobrego Zachowania w
Internecie.
Zasady bezpiecznego korzystania z TV,
radia.

Integracja i
koordynacja działań
wszelkich służb,
instytucji oraz
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Program „Falochron dla młodzieży
Torunia. Profilaktyka zachowań
ryzykownych u młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"

Cały rok

organizacji
podejmujących
aktywność wobec
zjawisk patologicznych
i problemów
społecznych we
wspólnocie lokalnej.

Pańczyszyn
Realizacja
Katarzyna
Siuda
Agata
Jankowska
Ewa Curlej

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Kształtowanie
poczucia
przynależności do
rodziny, grupy
rówieśniczej i
wspólnoty
narodowej oraz
postawy
patriotycznej,
miłości do
ojczyzny,
kultywowania tradycji

Przypominanie sylwetki patrona szkoły,
hymnu narodowego, piosenki szkolnej.
Obchody rocznic nadania imienia
szkole.
Organizowanie uroczystości szkolnych,
klasowych, lokalnych.
Udział w obchodach świąt
państwowych np .święto
Niepodległości, flagi, rocznica
Konstytucji 3 Maja.
Poznawanie symboli narodowych i
kształtowanie nawyku okazywania im
szacunku.
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OSOBY
ODPOWIED
ZIALNE
nauczyciele
języka
polskiego,
muzyki,
opiekunowie
SU

nauczyciele
historii i WOS

TERMIN REALIZACJI

cały rok

DATA REALIZACJI

Prowadzenie kroniki szkolnej.

Poszanowanie historii i
kultury regionu.

Zapoznanie z elementami kultury
regionu.
Poznanie wybranych legend.
Poznanie historii zabytków.

Wspólnota Europejska
a tożsamość narodowa

Poznanie istoty Wspólnoty
Europejskiej.
Zachowanie tożsamości narodowej we
Wspólnocie. Pielęgnowanie polskiej
tradycji narodowej (wystawy,
konkursy).

cały rok
wyznaczeni
nauczyciele
wychowawcy,
nauczyciel
języka
polskiego,
bibliotekarz,
nauczyciele
historii i WOS
wychowawcy,
nauczyciel
języka
polskiego,
bibliotekarz,
nauczyciele
historii i WOS

cały rok

cały rok

cały rok

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Kształtowanie
zachowań
sprzyjających zdrowiu

Promowanie wartości zdrowego stylu
życia:
-pogadanki,
-spotkania z pielęgniarką szkolną,
-realizacja programu edukacji
zdrowotnej,
-realizacja programu ,,Trzymaj formę”

12

OSOBY
ODPOWIED
ZIALNE
Wychowawcy,
nauczyciele
przyrody,
biologii,
nauczyciele
wychowania
fizycznego,

TERMIN REALIZACJI

cały rok

DATA REALIZACJI

-nauka udzielania pierwszej pomocy,
-organizacja turnusów
rehabilitacyjnych,
-organizacja wyjazdów turystycznych.

Popularyzowanie
zdrowego stylu życia.

Doskonalenie sprawności fizycznej:
-udział w zawodach sportowych,
-udział w zajęciach sportowych
pozalekcyjnych,
-zajęcia na basenie
Propagowanie aktywności, zachęcanie
do udziały w zajęciach pozalekcyjnych.
Zapoznanie z zasadami zdrowego
żywienia i odżywiania się.
Zwracanie uwagi na drugie śniadanie
uczniów, promowanie zdrowego
odżywiania.

Uświadamianie
uczniom negatywnych
skutków działania
środków
psychoaktywnych,
dopalaczy, napojów
energetyzujących.
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Kontynuacja współpracy z instytucjami
promującymi aktywny i zdrowy styl
życia np. Stacją sanitarnoEpidemiologiczną, klubami
sportowymi, UMT.
Udział uczniów w pogadankach,
apelach, programach profilaktycznych,
prezentacjach poświęconych środkom
uzależniającym i konsekwencji ich
spożywania:
-środków psychoaktywnych,
-dopalaczy,
-tytoniu,

przeszkoleni
nauczyciele

nauczyciele W
–F, KWP
cały rok
Wszyscy
nauczyciele
Pielęgniarka
Wszyscy
nauczyciele

cały rok, według potrzeb

Nauczyciele W
– F, biologii

wychowawcy,
pedagog,
psycholog,
zapraszani
specjaliści

cały rok
wg potrzeb

-alkoholu,
-napojów energetyzujących.

WYCHOWANIE EKOLOGICZNE
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Rozwijanie
wrażliwości na
problemy
środowiska

Realizacja programów ekologicznych.

Działania ekologiczne
w najbliższym
otoczeniu i we własnym
życiu

Udział w akcjach np.: Sprzątanie
Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców
wtórnych, porządkowanie terenu
przyszkolnego w ramach godzin
wychowawczych.
Organizowanie zajęć w terenie.
Organizacja szkolnych konkursów
ekologicznych.
Pogadanki tematyczne.
Ekonomiczne korzystanie z wody i
energii elektrycznej.
Uwalniamy nasze środowisko od
zużytych baterii- całoroczna zbiórka
zużytych baterii.
Segregowanie śmieci w klasie.

OSOBY
ODPOWIED
ZIALNE
wychowawcy,
nauczyciele
przyrody i
biologii,
nauczyciele
informatyki

TERMIN REALIZACJI

wychowawcy,
nauczyciele
przyrody i
biologii,
pedagog

cały rok

cały rok
wychowawcy
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cały rok

DATA REALIZACJI

KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI CZYTELNICZEJ
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Popularyzacja książek i Konkursy czytelnicze, zajęcia
czasopism dla dzieci i
z wychowawcą, inscenizacje
młodzieży
Współpraca z wychowawcami klas i
nauczycielami języka polskiego (Dzień
Patrona, konkursy recytatorskie, wybór
lektur)
Kształcenie
umiejętności
korzystania ze zbiorów
biblioteki szkolnej
i innych bibliotek
Kształtowanie kultury
języka.

Prowadzenie lekcji bibliotecznych w
mających na celu propagowania
czytania książek, zapoznanie z
regulaminem czytelni
Pogadanki dotyczące budowy książki,
karty katalogowej, strony tytułowej,
encyklopedii słowników
Utrwalanie zasad poprawnego
posługiwania się językiem.
Wyjścia do kina, teatru, muzeum,
domów kultury.
Udział w konkursach
polonistycznych, czytelniczych, lekcje
biblioteczne.
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OSOBY
ODPOWIED
ZIALNE
wychowawcy,
nauczyciele
języka
polskiego,
bibliotekarz

TERMIN REALIZACJI

Bibliotekarz

cały rok

wychowawcy,
nauczyciel
muzyki,
nauczyciel
języka
polskiego,
bibliotekarz

cały rok,
raz w miesiącu

cały rok

DATA REALIZACJI

Akcja „Głośne czytanie”

cały rok,
raz w miesiącu
nauczyciele
odpowiedzialn
i za akcję

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMII INSTYTUCJAMI
ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Integracja działań
wychowawczoprofilaktycznych
szkoły i rodziców

Zapoznanie rodziców z programem
wychowawczo-profilaktycznym oraz
innymi prawnymi aktami Szkoły.
Dokładne precyzowanie wymagań
stawianych uczniom, dotyczących
pożądanych przez Szkołę zachowań,
które zapewnią utrzymanie ładu
społecznego i bezpieczeństwa uczniów.
Egzekwowanie powyższych wymagań.
Uwzględnienie na zebraniach z
rodzicami tematów z zakresu
wychowania, adekwatnych do
problemów klasowych.
Badanie opinii rodziców odnośnie
skuteczności realizowanych zadań
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OSOBY
ODPOWIED
ZIALNE
dyrektor
szkoły,
wychowawcy,
pedagog

TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2017

cały rok
dyrektor
szkoły,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog,
socjoterapeuta,
nauczyciele
przedmiotów

cały rok

wychowawcy
cały rok

DATA REALIZACJI

edukacyjnych i wychowawczych oraz
przedmiotowych systemów oceniania.

Kształtowanie
integralnych działań
szkoły i rodziny

Współpraca z
rodzicami i
instytucjami

Zebrania z rodzicami,
-konsultacje dla rodziców,
-współpraca z rodzicami w
organizowaniu imprez klasowych,
szkolnych,
-współpraca z Radą Rodziców,
-organizowania warsztatów dla
rodziców,
-wspomaganie rodziców w
rozwiązywaniu problemów
wychowawczych
Wzmacnianie prawidłowego rozwoju
intelektualnego, emocjonalnego i
społecznego:
-tworzenie opieki i pomocy materialnej
dla rodziców potrzebujących,
-współpraca z MOPR-em, GOPS-em,
Poradnią PsychologicznoPedagogiczną, specjalistycznymi
poradniami zdrowia, Wydział Zdrowia
UMT, PCPR,PFRON.

III. METODY I FORMY REALIZACJI
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wychowawcy,
pedagog,
psycholog,
dyrektor
szkoły,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog,
socjoterapeuta,
nauczyciele
przedmiotów

cały rok

dyrektor
szkoły,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog,
socjoterapeuta,
nauczyciele
przedmiotów

cały rok

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:
 zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy
 zajęć z nauczycielami przedmiotów
 zajęć wychowania do życia w rodzinie
 zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa, pielęgniarkę szkolną
 zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole i ich domach
 w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców)
 imprez organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą
 poprzez współpracę z instytucjami wspomagającymi działalność statutową szkoły

Formy pracy:
 oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki, wykład)
 dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców) pozytywnych
 zajęcia grupowe, zespołowe.

IV. EWALUACJA
1. Nadzór Dyrektora /zastępcy/ Szkoły Podstawowej /wg potrzeb/.
2. Sprawozdania z działalności pedagoga szkolnego, nauczycieli oraz wychowawców realizujących programy profilaktyczne /wg potrzeb.
3. Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów Wychowawczo-Profilaktycznych.
4. Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań.
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5. Ankieta skierowana do rodziców, dotycząca osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych dziecka, ze wskazaniem kierunku działań do

dalszej pracy oraz kwestionariusz ankiety pozwalający stworzyć sylwetkę absolwenta naszej szkoły.
6. Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat realizacji Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji.
7. Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych przeprowadzona przez pedagoga

i psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów.
8. Analiza dokumentów.
9. Obserwacje.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu
- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu ……………………………………………….
- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ……………………………………………………….
- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu ……………………………………..
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Rada Rodziców
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Rada Pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

