Szkoła Podstawowa nr 1
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

SZKOLNY PROGRAM
WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

„Z tradycyjnymi kaszubskimi wartościami
do nowoczesnego życia w Europie”

Rok szkolny 2019/2020

WPROWADZENIE

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci
i młodzieży jest rodzina. Dom rodzinny ma bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego
człowieka. Stąd współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów jest niezbędna.
Szkoła wspomaga rodzinę w wychowywaniu dzieci. Jest niezastąpiona w zakresie
wprowadzania ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności.
Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. L. Bądkowskiego
tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania. Zakłada budowanie pomostu
łączącego edukację z wychowaniem, działaniami profilaktycznymi oraz promocją zdrowego stylu
życia. Jest to zgodne z zasadą, że edukacja szkolna ma za zadanie harmonijnie oddziaływać zarówno
w zakresie wiedzy, jak i kształcenia umiejętności i postaw.
Treści wychowawczo - profilaktyczne zostały, zgodnie z podstawą programową, wpisane do
realizacji na lekcjach poszczególnych przedmiotów oraz zajęć pozalekcyjnych. Uwzględniono
również specyfikę naszej szkoły, środowisko w jakim funkcjonuje, podmioty wspierające nas
w naszych działaniach, przyjętą misję szkoły: „Z tradycyjnymi kaszubskimi wartościami do
nowoczesnego życia w Europie” oraz imię Lecha Bądkowskiego, które Szkoła nosi.
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.
Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem,
psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu
zasobu, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
PODSTAWY PRAWNE

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny został oparty o następujące akty prawne:
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.,
- Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada
1950 r.,
- Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.,
- Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r.,
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70, 72),
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. Z 2015 r.
poz.2156 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. art. 6),
- Program Polityki Prorodzinnej Państwa z 17.11.1998 r.,
- Rozporządzenie MEN z 15.02.1999 r. w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej (§ 2.1,
§ 2.2).
- Rozporządzenie MEN z 15.02.1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia
ogólnego,
- Statut szkoły,
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., art. 26 ust.13, 26a)
ogłoszona 19 czerwca 2019 r.,
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Poz. 895, 896),
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
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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 (Dz. U. z 2017r. Poz. 356),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii. (Dz. U. Poz. 214).
MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Człowiek, by mógł się rozwijać, potrzebuje wartości. Wartość to wszystko, co cenne i godne
pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co uważane jest za ważne oraz sprzyjające. Wartością
może być zarówno ideał, jak i potrzeba, przeżycie czy po prostu cel. Wartości mają charakter
hierarchiczny i dynamiczny. Ludzie wyznają różne wartości, hierarchizują je w różny sposób
i mają różne zdanie na temat ich realizacji. Stąd zawarta w programie lista wartości jest wynikiem
konsensusu całej społeczności szkolnej.
Chcielibyśmy, aby dzięki naszym oddziaływaniom wychowawczymi profilaktycznym,
uczniowie byli szczęśliwymi ludźmi, umiejącymi wytyczać i chronić własne granice oraz szanować
granice innych ludzi. Zależy nam na tym, żeby nasi wychowankowie byli asertywni i potrafili sobie
radzić w życiu.
Pragniemy, aby absolwent szkoły poznał piękno i przyjął za ważne w swoim życiu następujące
wartości: bezpieczeństwo, ekologię, kreatywność, mądrość, miłość, naukę, odpowiedzialność,
osiągnięcia, pasję, patriotyzm, piękno, pogodę ducha, porządek, pracę, prawdę, przyjaźń, religię
(jeśli jest osobą wierzącą), rodzinę, rozwój, sprawiedliwość, tradycję, uczciwość, uprzejmość,
wiedzę, wolność, współpracę, współczucie, zaangażowanie, zabawę, zrozumienie. O te wartości
pragniemy oprzeć pracę wychowawczą w szkole.
Tak samo jak istnienie pamięci minionych doświadczeń życiowych jest warunkiem zachowania
przez podmiot indywidualny własnej integralności w procesie nieustannych przeobrażeń, tak też
świadomość wspólnoty losu historycznego, pamięć o razem przebytej drodze i zgromadzonych
w trakcie owej wędrówki przez czas doświadczeniach konstytuuje tożsamość zbiorowości, określa
jej indywidualne oblicze zarówno w tym, co ją wyróżnia korzystnie wśród innych zbiorowości, jak
i tym, co nie przysparza jej chluby.
Dlatego podtrzymywanie tradycji, również poprzez obchodzenie świąt i uroczystości, jest
niezwykle ważnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania jednostki w społeczności.
MISJA SZKOŁY

Funkcjonowanie i rozwój placówki oparty jest o wypracowaną przez całą szkolną społeczność
misję zawartą w słowach: „Z tradycyjnymi kaszubskimi wartościami do nowoczesnego życia
w Europie”. Kładzie ona nacisk na własne korzenie, pochodzenie, historię i kulturę kaszubską oraz to
wszystko co decyduje o sukcesie człowieka we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie.
Drugim, bardzo ważnym elementem ściśle związanym z misją szkoły, na którym opieramy pracę, jest
fakt posiadania imienia Lecha Bądkowskiego, które nas wyróżnia i nadaje naszej placówce
niepowtarzalny charakter.
Podtrzymywanie tradycji ułatwia człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie,
a nowoczesna edukacja znalezienie satysfakcjonującego miejsca na rynku pracy.
ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

1. Diagnoza problemów i zagrożeń.
Przy opracowaniu programu wychowawczo - profilaktycznego uwzględniono:
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1) Analizę dokumentów szkolnych (dziennik pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego,
charakterystyka klas, zapisy w e-dzienniku, protokoły zespołów wychowawczych,
protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej).
2) Badania ankietowe przeprowadzane 2 razy do roku wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
3) Obserwację bieżącą nauczycieli, rodziców oraz pracowników obsługi.
Na podstawie zebranych informacji wyłoniono najistotniejsze zagrożenia do których należą:
━ agresja słowna (obraźliwe słowa, przezywanie, używanie wulgaryzmów w stosunku do
innych, wyśmiewanie);
━ agresja fizyczna (popychanie, kopanie, zaczepianie, bicie, niszczenie cudzych rzeczy);
━ odrzucenie przez rówieśników;
━ grupa uczniów przejawiających zaburzone zachowanie,
━ eksperymentowanie z nikotyną.
━ uzależnienie od internetu i telefonu, obecność „mowy nienawiści” w sieci
Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego skonstruowano wnioski do pracy na rok szkolny
2019/2020. W związku z tym należy:
- Kontynuować zajęcia przeciwdziałające przemocy oraz edukujące uczniów w zakresie
kultury osobistej.
- Uczyć dzieci, umiejętności oceny sytuacji społecznych, właściwej interpretacji zachowań
własnych i innych osób.
- Doskonalić działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i jej
obrębie.
- Kontynuowanie działań i przedsięwzięć przeciwdziałających uzależnieniom od alkoholu,
nikotyny.
- Dostarczenie rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły aktualnej wiedzy
o zagrożeniach występujących w środowisku szkolnym i lokalnym, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków
zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.
- Kształtowanie postaw prospołecznych: uczenie wzajemnej tolerancji, rozumienia potrzeb
innych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem
a także umiejętności współpracy na zasadach koleżeństwa, przyjaźni i szacunku.
- Kontynuowanie pracy nad integracją zespołu klasowego, w tym w szczególności nad
akceptacją przez klasę uczniów wyobcowanych.
- Podtrzymywanie dobrej współpracy z rodzicami.
- Dalsza koncentracja na sprawach wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem
uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
- Zintensyfikować zajęcia dotyczące współczesnych zagrożeń (internet- zagrożenia w sieci,
uzależnienie od smartfonów).
PRZEPROWADZONA ANALIZA POZWOLIŁA WYŁONIĆ NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI
RYZYKA ORAZ CZYNNIKI CHRONIĄCE.

Czynniki ryzyka:
– niska kultura osobista uczniów (agresja słowna, używanie wulgaryzmów);
– stosowanie agresji i przemocy wobec innych uczniów;
– lekkomyślne zabawy podczas przerw (popychanie,bieganie);
– rosnąca liczba uczniów z deficytami poznawczymi;
– brak szacunku między uczniami;
– brak umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
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Czynniki chroniące:
– kontrolowanie zachowań uczniów przez rodziców i nauczycieli; włączanie rodziców
w pracę wychowawczą oraz w organizację szkolnych imprez i uroczystości szkolnych;
– działania akcyjne szkoły na rzecz środowiska lokalnego;
– wspieranie uczniów w trudnościach i poprawianie ich relacji z osobami dla nich ważnymi
(członkowie rodziny, nauczyciele, koleżanki i koledzy);
– dostęp do zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych;
– działania integrujące zespoły klasowe;
– zwracanie uwagi na indywidualne cechy i zdolności uczniów;
– zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy;
– wysokie zaufanie uczniów do wychowawców klas;
GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną
i profilaktyczną wśród uczniów i ich rodziców, wśród nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Działalność ta obejmuje działania
uprzedzające, oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w celu
przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem
przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych
konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia
społecznego.
1. Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań
z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na
osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:
- fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających
na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
- psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi,
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego
stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
- społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu
umiejętności wypełniania ról społecznych;
- aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
2. Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem
wartości w duchu patriotyzmu, miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych poprzez:
- kształtowanie wśród uczniów prawidłowych relacji międzyludzkich;
- kształtowanie kultury osobistej;
- kształtowanie właściwej postawy etycznej i hierarchii wartości;
- pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w społeczności
szerszej: lokalnej, regionalnej i narodowej;
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości;
- rozwijanie umiejętności komunikacji, rozumianej jako umiejętność jasnego wypowiadania
się, słuchania innych i ustosunkowywania się do ich wypowiedzi – asertywność;
- zdobywanie umiejętności wydawania samodzielnych i przemyślanych sądów, która rodzi się
w wyniku rozwijania wymienionych umiejętności, spotykania się z wielkością
i różnorodnością przekonań i poglądów na świat, krytyką i uzasadnianiem własnych
i cudzych sądów w procesie dialogu;
- kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności, uczciwości i dyscypliny;
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- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;
- umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych
-

-

-

-

celów;
rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego
indywidualnych zdolności twórczych;
łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo –
twórczymi;
rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej
z różnych dziedzin;
dbanie o kulturę słowa celem zapobiegania agresji słownej;
rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z tradycją i jej
rozumienie;
promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia;
profilaktykę zagrożeń współczesnego świata, szczególnie związanym z niezdrowym stylem
życia, stosowania substancji i środków uzależniających, tj. nowych substancji
psychoaktywnych, środków psychotropowych i środków zastępczych;
rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli; bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;
zapobieganie patologiom społecznym poprzez twórczy rozwój jednostki;
podkreślanie znaczenia kwestii uzależnień;
kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
w życiu społecznym;
realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb
indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, działań
z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji psychotropowych, środków
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

TREŚCI NAUCZANIA

1. Prozdrowotne i proekologiczne:
a) aktywność fizyczna;
b) dbałość o prawidłowe odżywanie się (zdrowy styl życia);
c) stosowanie profilaktyki zdrowotnej;
d) dbałość o bezpieczeństwo i higienę;
e) zrównoważony rozwój;
f) szacunek dla środowiska;
g) rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad; kształtowanie właściwego
stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji; radzenie sobie w sytuacjach
trudnych i umiejętność szukania pomocy; zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu;
h) poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania
się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi,
wybuchowymi;
i) ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi;
j) przyczyny (namawianie i presja ze strony osób) i skutki używania środków uzależniających,
tj. nowych substancji psychoaktywnych, środków psychotropowych i środków zastępczych;
k) dzieci wobec problemów dorosłych (rozwody, alkoholizm, przemoc w rodzinie).
2. Twórcze:
a) kreatywność;
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b) innowacyjność;
c) ciekawość poznawcza.
3. Moralne i poznawcze:
a) odpowiedzialność;
b) uczciwość;
c) szacunek wobec siebie;
d) odwaga;
e) asertywność;
f) zaradność;
g) zaangażowanie;
h) wytrwałość;
i) dążenie do samodoskonalenia;
j) krytycyzm;
k) identyfikacja z własną płcią; akceptacja i szacunek dla ciała;
l) prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne;
m)odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie;
n) bezpieczne korzystanie z Internetu;
o) mass media – krytyczny dobór czasopism, książek, filmów, programów telewizyjnych.
4. Patriotyczne, obywatelskie, prowspólnotowe:
a) miłość do ojczyzny;
b) duma z osiągnięć i kultury kraju;
c) szacunek dla dziedzictwa narodowego; 100-lecie odzyskania niepodległości- wychowanie
do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
d) przywiązanie do tradycji, historii, symboli narodowych i języka ojczystego;
e) troska o pamiątki i zabytki historyczne;
f) przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie czasu wolnego;
g) podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie;
h) więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.
5. Prospołeczne:
a) szacunek wobec innych;
b) współpraca i współdziałanie w grupie;
c) altruizm, ofiarność, wolontariat;
d) solidarność;
e) życzliwość;
f) tolerancja;
g) dialog;
h) otwartość;
i) uczciwość;
j) podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich;
k) problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych.
PRZEWIDYWALNE OSIĄGNIĘCIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH

Uczeń:
- wie, że wędrówka ku dorosłości nie jest drogą łatwą;
- zna zasady higieny osobistej;
- potrafi zastosować środki i przedmioty służące utrzymaniu higieny, dostrzega związek
między dbaniem o higienę osobistą, a odbiorem swojej osoby przez innych ludzi;
- nabiera przekonania, że przestrzeganie zasad higieny to element zdrowego stylu życia,
- rozumie, co oznacza zdrowy tryb życia;
- przyjmie postawę szacunku dla własnego ciała i innych ludzi;
- wie, jak z korzyścią dla zdrowia i własnego rozwoju organizować swój dzień;
- potrafi określić warunki wpływające pozytywnie i negatywnie na procesy uczenia się zna
różnorodność form wypoczynku wpływających pozytywnie na rozwój organizm;
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docenia aktywność fizyczną;
wie, co to jest i na czym polega zdrowe odżywianie się;
zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się;
zna czynniki wpływające korzystnie i niekorzystnie na rozwój człowieka;
rozumie na czym polega odpowiedzialność za siebie, jak i za drugiego człowieka;
potrafi dostrzegać potrzeby innych i wychodzić im naprzeciw chętnie i życzliwie;
uświadomi sobie konieczność zachowania ostrożności w nawiązywaniu kontaktów
z obcymi ludźmi – wie, jak się zachować;
odważy się mówić ,,nie” w sytuacjach tego wymagających;
nie będzie miał oporów w zgłoszeniu sytuacji podejrzanej;
wie, na czym polega godność człowieka i kiedy zostaje złamana;
pozna sposoby ochrony własnej intymności;
wie, że nie musi ujawniać wszystkich swoich tajemnic;
wie, że każdy człowiek ma prawo do intymności;
zrozumie, że należy wzmocnić czujność na jakość wypowiadanych słów, sądów,
rozumie potrzebę panowania nad słowem i gestem;
ma świadomość, że własne zachowanie można modyfikować;
podwyższy poziom wrażliwości na krzywdę, jaką można wyrządzić innym przez
nieprzemyślane zachowanie;
potrafi krytycznie spojrzeć na samego sobie;
ma poczucie własnej wartości;
potrafi być sobą;
zna swoje mocne strony;
potrafi okazać co czuje i mówić co myśli, nie obrażając innych;
potrafi być szczery i otwarty;
wie, czym charakteryzuje się dobry kolega;
dojrzeje do relacji towarzyszenia osobie odrzuconej przez grupę;
potrafi przezwyciężać swój lęk, stanąć po stronie słabszego;
uświadomi sobie pozytywne znaczenie więzi koleżeńskich i przyjaźni;
uczy się przepraszać i przebaczać;
potrafi przyznać się do winy lub upomnieć się o swoje prawa;
nabywa sprawności w komunikacji międzyludzkiej;
rozumie, że współpraca, wzajemna pomoc i zrozumienie wzmacniają więzi międzyludzkie
i są korzystne dla wszystkich;
wie, że w działaniach wobec innych ludzi należy starać się uwzględniać ich uczucia;
wie, jak postępować, aby nie przekraczać granic wyznaczonych przez normy moralne;
potrafi dostrzegać pragnienia i potrzeby innych ludzi oraz ich punkt widzenia na różne
sprawy;
rozumie istnienie sprzężenia zwrotnego między własnymi zachowaniami a reakcjami na nie
innych ludzi,
zrozumie sens cel przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowań;
nauczy się rozróżniania sytuacji, w których występuje presja grupy;
zrozumie konieczność zapobiegania konfliktom poprzez umiejętne postępowanie;
pojmie, że funkcjonowanie w grupie wymaga kompromisów;
doceni humor, takt, delikatność, inteligencję, życzliwość;
potrafi krytycznie ocenić treści przekazywanie przez mass media, w tym szczególnie
Internet;
stara się poprawnie wartościować i wybierać czasopisma i programy;
nabywa odporności, by nie oglądać TV zachłannie i bezmyślnie,
korzysta bezpiecznie z Internetu,
dojrzewa do stwierdzenia, że o wartości człowieka nie decyduje to co ma, ale kim jest,
umie rozsądnie planować wydatki i potrafi oszczędzać;
nabędzie krytycznego stosunku do mody i panujących trendów;
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-

-

potrafi dokonać hierarchizacji wartości;
wie, że podjęte decyzje i dokonane wybory niosą za sobą określone skutki i konsekwencje;
wie, że w różnych sytuacjach życiowych ma prawo wyboru;
zrozumie znaczenie relacji pomiędzy członkami rodziny dla własnego rozwoju,
dostrzeże ważność więzi rodzinnej, która pomaga ,,wejść w życie”;
bardziej doceni starania rodziców zapewniających potrzeby bytowe i dających poczucie
bezpieczeństwa;
uzmysłowi sobie swoje konkretne miejsce w rodzinie i społeczności;
ceni rodzinę;
zda sobie sprawę, że jest zintegrowany z rodziną oraz małą i dużą Ojczyzną;
zna symbole patriotyczne i szanuje je;
czuje się mocniej związany z rodziną, a tym samym silniejszy;
doceni starania rodziców jako wychowawców i przyjaciół;
wzmacnia relację z rodzeństwem;
potrafi scharakteryzować współczesne czasy pod kątem podziału ról;
wie, że za problemy w rodzinie nie jest odpowiedzialny;
zrozumie procesy zachodzące w jego ciele i psychice w okresie dojrzewania i zaakceptuje je
jako naturalny przejaw dorastania;
przekona się do poszanowania płci przeciwnej;
przyjmuje do wiadomości, że doświadczenia dorosłych mogą być pomocą w poznawaniu
i doświadczaniu świata;
zda sobie sprawę, że zmierza powoli ku dorosłości i będzie kreatorem swojego domu;
uświadomi sobie, że system wartości, który otrzymał przekaże kiedyś swoim dzieciom,
spojrzy na tradycje i zwyczaje, jako na niezaprzeczalne wartości;
ma przekonanie o szkodliwości wpływu alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy,
napojów energetyzujących, nowych substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka oraz
życie rodziny;
wie, że alkoholizm jest chorobą, która nęka całą rodzinę;
wie, że alkohol i narkotyki, dopalacze przyczyniają się do ubożenia rodziny oraz niszczą
życie emocjonalne rodziny;
rozumie hasło:,, ALKOHOL OSZUKUJE”;
wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach szeroko rozumianego zagrożenia.

REALIZACJA DZIAŁAŃ NA DANYM POZIOMIE NAUCZANIA

GRUPY PRZEDSZKOLNE EDUKACJA ZDROWOTNA
- wzbudzanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;
- uświadamianie wychowankom znaczenia ruchu i ćwiczeń fizycznych dla zdrowia;
- kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych u uczniów; organizowanie warsztatów,
teatrzyków, ciekawych lekcji wychowawczych;
- znaczenie właściwego odżywiania dla zdrowia;
- uświadamianie, jakie sytuacje i zachowania stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia;
- umiejętność doceniania wpływu aktywności fizycznej na swoje zdrowie.
KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH, WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ.
- zachęcanie wychowanków do kształtowania własnego charakteru poprzez podejmowanie
-

różnych zobowiązań i ich realizację;
nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych z rówieśnikami;
kształtowanie wrażliwości estetycznej;
rozumienie sensu postrzegania ogólnie przyjętych norm zachowań;
kształtowanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej;
kształtowanie poczucia przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa;
wypracowanie potrzeby działania w klasie jako grupie rówieśniczej;
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- wyrobienie umiejętności współtworzenia i respektowania norm grupowych;
- przeciwdziałanie negatywnym i antyspołecznym zachowaniom ze

szczególnym

uwzględnieniem agresji słownej;
- kształtowanie postaw asertywnych.

WARTOŚĆ RODZINY
- zrozumienie, jaką rolę w rozwoju dziecka odgrywają rodzice;
- wyrabia umiejętność poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego.
PATRIOTYZM
- poznanie i rozróżnianie symboli narodowych;
- dbałość o język;
- 100 lecie odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów.
DORADZTWO ZAWODOWE
- poznanie zawodów rodziców;
- spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych;
- kształtowanie szacunku i uznania dla przedstawicieli różnych zawodów;
- odwiedzanie różnych miejsc pracy;
- umiejętność opowiadania o swoich zainteresowaniach i o tym co dziecko lubi robić.
KLASY I-III
EDUKACJA ZDROWOTNA
- wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;
- zrozumienie, że jednym z elementów zdrowego stylu życia jest właściwe odżywianie;
- uświadomienie, jakie sytuacje i zachowanie stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia;
- czynniki ważne dla utrzymania zdrowia;
- kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych u uczniów; organizowanie warsztatów,
teatrzyków, ciekawych lekcji wychowawczych;
- dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia;
- dostrzegania pozytywnego wpływu różnych form wypoczynku na własny rozwój;
- wzmacnianie przekonania uczniów, że mają wpływ na jakość kontaktów z innymi ludźmi;
- zrozumienie, jak poprawnie i z korzyścią dla zdrowia i własnego rozwoju organizować swój
dzień;
- doskonalenie umiejętności organizowania czasu pracy i wypoczynku;
- kształtowanie umiejętności wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach
działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej
- nabieranie przekonania, że przestrzeganie higieny to element zdrowego stylu życia;
- profilaktyka zagrożeń wynikająca z używania środków uzależniających, tj. substancji
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH, WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ.
- kształtowanie pozytywnych cech osobowości;
- poznawanie wartości innych osób;
- zachęcanie uczniów do kształtowania własnego charakteru poprzez podejmowanie różnych

zobowiązań i ich realizacja;

- kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia
-

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny;
nabywanie umiejętności wyrażanie emocji pozytywnych i kontrolowanie negatywnych;
uczenie się umiejętności prowadzenia rozmowy i słuchania innych;
kształtowanie empatii;
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nabywanie umiejętności dyskutowania;
rozszerzanie umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktów;
zrozumienie, że pojawiające się konflikty między rówieśnikami można rozwiązywać
zapoznanie się z technikami pomocniczymi w uczeniu się;
doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych z rówieśnikami;
pobudzanie refleksji na temat: BYĆ i MIEĆ;
wzmacnianie odporności na manipulację; pobudzanie myślenia na temat odpowiedzialności;
refleksja nad rolą rywalizacji i współpracy w nastawieniu własnym do zadania i nad tym,
jakie są przeżycia innych;
przemyślenie i przeżycie głębokich, indywidualnych
źródeł agresywności, która pobudza do stosowania przemocy w kontaktach między ludźmi,
między grupami ludzkimi i narodami;
pobudzenie myślenia twórczego, niekonwencjonalnego;
rozumienie sensu postrzegania ogólnie przyjętych norm zachowań;
zrozumienie, że podjęcie decyzji i dokonanie wyboru niesie za sobą określone skutki
i konsekwencje;
zrozumienie, że w różnych sytuacjach życiowych ma się prawo wyboru.

WARTOŚĆ RODZINY
- uświadomienie sobie, jakie obowiązki w domu po- winno wykonywać dziecko;
- zrozumienie wagi dawania i przyjmowania uczuć.
PATRIOTYZM
- poznanie i rozróżnianie symboli narodowych;
- przyjmowanie odpowiedniej postawy przy odgrywaniu hymnu państwowego;
- rozbudzanie patriotyzmu;
- dbanie o piękno języka;
- 100-lecie odzyskania niepodległości-wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów.
DORADZTWO ZAWODOWE
- poznanie zawodów rodziców;
- spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych;
- kształtowanie szacunku i uznania dla przedstawicieli różnych zawodów;
- odwiedzanie różnych miejsc pracy;
- rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, mocnych stron, predyspozycji, talentów
uczniów.
DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w drodze do szkoły, oraz omawianie
zasad zachowa obowiązujących w szkole i w drodze do niej;
- zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły;
- omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw;
- przyswojenie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów;
- uświadamianie konieczności bezpieczeństwa: normy, zasady, reguły;
- wdrażanie nawyków postrzegania zasad bezpieczeństwa;
- uczenie świadomego i umiejętnego korzystania z internetu;
- uświadamianie konieczności ochrony danych osobowych;
- wpajanie zasad ograniczonego zaufania do obcych
- zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych;
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania porządkowania wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych;
- kształtowanie świadomości negatywnego wpływu prac przy komputerze na zdrowie
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i kontakty społeczne, oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów;
- respektowanie ograniczeń dotyczących z korzystania z komputera, internetu i multimediów.
- przemyślenie i przeżycie głębokich, indywidualnych źródeł agresywności, która pobudza do
stosowania przemocy w kontaktach między rówieśnikami;
- jak reagować na agresję.
ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE
- przekazywanie wiedzy o szkodliwości palenia i picia alkoholu;
- uświadomienie praw osób niepalących;
- rozpoznawanie sposobów oddziaływania reklam na ludzi i uczenie się rozszyfrowania
reklam papierosów i napojów alkoholowych;
- ujawnienie nieprawdziwych przekonań na temat alkoholu i utrwalenie hasła: „ALKOHOL
OSZUKUJE”;
- uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych z piciem alkoholu i paleniem
papierosów;
- uczenie się umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia;
- zrozumienie, że alkohol nie rozwiąże życiowych problemów, nie poprawi samopoczucia
i nie pobudzi do twórczego spędzania czasu wolnego zgodnie z przyjętymi normami.
- przedstawienie zagrożeń wynikających z używania środków uzależniających, tj. substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
KLASY IV-VI
EDUKACJA ZDROWOTNA
- znaczenie właściwego odżywiania dla zdrowia;
- wartości różnych produktów spożywczych;
- ukazanie jak urozmaicone mogą być posiłki;
- zrozumienie, że jednym z elementów zdrowego stylu życia jest właściwe odżywianie;
- zapoznanie się z podstawowymi zasadami racjonalnego odżywiania;
- uświadomienie, jakie sytuacje i zachowania stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia;
- umiejętność doceniania wpływu aktywności fizycznej na swoje zdrowie;
- przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia;
- rozpoznawanie oznak stresu;
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych
sytuacjach;
- poszukiwanie dobrego życia bez używek;
- zrozumienie, jak poprawnie i z korzyścią dla zdrowia i własnego rozwoju organizować swój
dzień;
- doskonalenie umiejętności organizacji czasu pracy i wypoczynku;
- umiejętność określania warunków wpływających pozytywnie i negatywnie na proces
uczenia się;
- utrwalenie zasad higieny osobistej;
- kształtowanie postawy szacunku dla ciała.
KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH, WARTOŚCI, NORMY I WZORY ZACHOWAŃ.
- poznawanie wartości innych osób;
- zachęcanie uczniów do kształtowania własnego charakteru poprzez podejmowanie różnych

zobowiązań i ich realizację

- zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do siebie i dobrych kontaktów

z innymi ludźmi;
- zrozumienie, że uczenie się jest sztuką, którą warto i trzeba opanować;
- zrozumienie mechanizmów emocjonalnych, wpływających na to, jak człowiek zachowuje
się w nowych sytuacjach;
- doskonalenie umiejętności radzenia sobie z uczuciami negatywnymi;
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- zwrócenie uwagi na znaczenie, jakie ma dla kierowania swoim rozwojem poznawanie
-

samego siebie i porównywanie swojego obrazu z tym, jak postrzegają nas inni;
pobudzenie refleksji na temat: BYĆ i MIEĆ;
wzmacnianie odporności na manipulację, pobudzanie myślenia na temat odpowiedzialności;
pobudzenie uczniów do refleksji na temat szczęścia i cierpienia
pobudzenie zdolności akceptowania siebie i radowania się życiem;
uświadomienie uczniom, że są dotyki dobre i takie, które budzą wewnętrzny opór;
nabieranie pozytywnego nastawienia do zmian towarzyszących dojrzewaniu;
zrozumienie, że podjęcie decyzji i dokonanie wyboru niesie za sobą określone skutki
i konsekwencje;
kształtowanie „dobrego smaku” w wyborze czasopism, gier komputerowych, filmów,
programów telewizyjnych; uzmysłowienie konieczności selekcjonowania;
pogłębienie empatii – przyglądanie się innym, aby wczuć się w ich nastrój, potrzeby
i oczekiwania;
rozwijanie umiejętności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rodzicami;
zrozumienie, jak ważne jest rozsądne gospodarowanie pieniędzmi;
wypracowanie umiejętności bronienia się przed zachłannością;
uzmysłowienie uczniom, że świat nie jest jedynie miejscem wiecznej rozrywki i sukcesu;
nabywanie umiejętności hierarchizacji wartości;
stosowanie profilaktyki uniwersalnej (pierwszorzędowej);
budowanie świadomości mocnych stron ucznia, wspieranie jego rozwoju społecznego
i umiejętności komunikacyjnych.

WARTOŚĆ RODZINY
- uświadomienie, że macierzyństwo i ojcostwo wiąże się z odpowiedzialnością za proces
wychowawczy;
- kształtowanie pozytywnych odniesień do macierzyństwa;
- uzmysłowienie ponadczasowości rodziny;
- zwrócenie uwagi na ważność rodziny jako miejsca socjalizacji młodego człowieka.
ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE
- uświadomienie wpływu rówieśników na palenie papierosów lub picie alkoholu(kontakt
z osobami uzależnionymi od nikotyny może być czynnikiem zwiększającym szanse na jego
wystąpienie);
- rozwijanie umiejętności skutecznego odmawiania;
- kształtowanie przekonań, że palenie jest coraz mniej akceptowane
- przekazywanie wiedzy o bezpośrednich skutkach działania alkoholu, czasie jego spalania
w organizmie ludzkim;
- uświadomienie siły zachęt do picia alkoholu ze strony rówieśników; uświadomienie
znaczenia własnych decyzji;
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników;
- podjęcie otwartej rozmowy o środkach uzależniających, tj. substancji psychotropowych,
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz ich wpływu na zdrowie
i życie;
- poznanie funkcjonowania rynku narkotycznego z jego cechami: podstępnością,
bezwzględnością, uwikłaniem mafijnym;
- uczenie racjonalnego reagowania na zachowania osoby odurzającej się i w tym kontekście
uświadomienie zagrożeń związanych z odurzaniem się;
- dostarczanie realistycznego przykładu funkcjono- wania osoby uzależnionej i jej rodziny;
- poznawanie zjawisk występujących w rodzinie alkoholowej;
- poznawanie wzajemnych związków między piciem alkoholu, narkotyzowaniem się,
a życiem uczuciowym;
- promowanie zdrowego stylu życia - aktywności ruchowej i racjonalnego odżywiania;
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POCZUCIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
- poznanie norm i zasad życia społecznego i postępowanie według nich;
- wykształcenie świadomości swojej niepowtarzalności, dostrzeganie i akceptacja
niepowtarzalności innych ludzi;
- wykształcenie umiejętności tworzenia i wzmacniania pozytywnych relacji międzyludzkich;
- rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwią- zywania problemów i konfliktów;
- poznanie zasad dobrego komunikowania się pozbawionego agresji słownej;
- wykształcenie umiejętności wyrażania swoich opinii i sądów bez naruszania godności
drugiej osoby;
- rozwijanie zdolności przyjmowania postaw asertywnych;
- poznanie historii i tradycji naszego narodu; budzenie poczucia świadomości narodowej;
- kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie, wartości i problemy z tym związane;
- rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych;
- poznanie historii i odwiedzenie najbliższych miejsc tradycji i kultury narodowej;
- poznanie osób będących autorytetami w lokalnym środowisku;
- rozbudzenie patriotyzmu-100-lecie odzyskania niepodległości-wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
DORADZTWO ZAWODOWE
- wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy;
- spotkania z przedstawicielami różnych grup zawodowych;
- kształtowanie szacunku i uznania dla przedstawicieli różnych zawodów;
- odwiedzanie różnych miejsc pracy;
- rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, predyspozycji i talentów uczniów;
- wskazanie swoich mocnych stron oraz możliwości ich wykorzystania w różnych
dziedzinach życia;
- uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.
DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w drodze do szkoły, oraz omawianie
zasad zachowa obowiązujących w szkole i w drodze do niej;
- zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły;
- omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw;
- przyswojenie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów;
- uświadamianie konieczności bezpieczeństwa: normy, zasady, reguły;
- wdrażanie nawyków postrzegania zasad bezpieczeństwa;
- uczenie świadomego i umiejętnego korzystania z internetu;
- uświadamianie konieczności ochrony danych osobowych;
- wpajanie zasad ograniczonego zaufania do obcych;
- ochrona komputera poprzez stosowanie odpowiedniego oprogramowania;
- zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych;
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania porządkowania wykorzystywania informacji
z różnych źródeł, korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych;
- kształtowanie świadomości negatywnego wpływu prac przy komputerze na zdrowie
i kontakty społeczne, oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów;
- respektowanie ograniczeń dotyczących z korzystania z komputera, internetu i multimediów;
- utrwalanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali
społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy;
- przemyślenie i przeżycie głębokich, indywidualnych źródeł agresywności, która pobudza do
stosowania przemocy w kontaktach między rówieśnikami.
METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
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Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:
- zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy;
- zajęć z wychowawcą;
- zajęć wychowania do życia w rodzinie;
- zajęć prowadzonych przez: pedagoga, pielęgniarkę szkolną, bibliotekarkę, strażaków,
policjantów;
- zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (np. wycieczki, zajęcia w terenie);
- intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów;
- w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców);
- imprez organizowanych na terenie szkoły;
- imprez charytatywnych;
- przedstawień i teatrzyków profilaktycznych;
- projektów szkolnych;
- konkursów;
- udział w uroczystościach patriotycznych.
Formy pracy:
- oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki, wykład);
- dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców)
pozytywnych;
- zajęcia grupowe, zespołowe;
- zajęcia praktyczne.
EWALUACJA PROGRAMU

Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco oraz
dostosowywane i realizowane, w miarę możliwości, w oparciu o podstawy naukowe lub
potwierdzoną skuteczność. Program profilaktyczno-wychowawczy może podlegać modyfikacjom
w trakcie realizacji. Pojawienie się nowych zagrożeń, sytuacji i zdarzeń spowoduje konieczność
wdrożenia kolejnych elementów, czy strategii działania. Osobami biorącymi udział w ewaluacji są
wszyscy członkowie społeczności szkolnej. Monitoring przeprowadza pedagog szkolny we
współpracy z nauczycielami i wychowawcami. Zmiany w programie są zatwierdzone podczas
posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Program poddawany jest ewaluacji i weryfikowany według potrzeb - ma charakter otwarty.
Formy ewaluacji:
- obserwacja (nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, psycholog szkolny);
- ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
- wywiad (dyrektor szkoły, rada rodziców);
- rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami;
- analiza dokumentów szkolnych;
- obserwacja i ocena zachowań;
- sprawozdanie pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego.
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