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I. WPROWADZENIE

Wychowanie  to  proces  wspomagania  człowieka  w rozwoju,  ukierunkowany na osiągnięcie  pełni  dojrzałości  fizycznej,  psychicznej,  społecznej  i

duchowej.

Profilaktyka  to  proces  wspomagania  człowieka  w  radzeniu  sobie  z  trudnościami  zagrażającymi  prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu  życiu,

a  także ograniczenie i  likwidowanie czynników blokujących i  zaburzających zdrowe życie.  Profilaktyka winna wspomagać proces  wychowania,

a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich

rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo –  Profilaktyczny bursy dostosowany jest  do  potrzeb  rozwojowych wychowanków oraz  potrzeb  środowiska  lokalnego i

obejmuje wszystkie  treści  i  działania  o charakterze wychowawczym i  profilaktycznym. Chcemy,  aby nasza  placówka była bezpieczna,  panował

w niej klimat sprzyjający pracy młodzieży i wychowawców.

Misja-  Misją  placówki  jest  wspomaganie  procesu  wychowania  młodego  człowieka,  jego  rozwoju  fizycznego,  emocjonalnego,  aktywności

intelektualnej, zdolności spostrzegania i kierowania, zdolności wyboru dobra oraz realizacji zamierzonych celów.

Wizja

Pragniemy widzieć naszego wychowanka gotowego do pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w różnych dziedzinach życia na miarę XXI wieku.

Celem działalności bursy jest wspieranie harmonijnego rozwoju wychowanka poprzez:

1.Poszerzanie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kształtowanie wrażliwości emocjonalnej

2.Kształtowanie postaw i umiejętności społecznych warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,

3.Wspieranie w budowaniu systemu wartości, wrażliwości na drugiego człowieka,

4.Dbałość o zdrowie i harmonijny rozwój fizyczny tworząc przychylne i sprzyjające temu środowisko.

5.Rozwijanie  u  młodzieży  poczucia  odpowiedzialności,  miłości  Ojczyzny  oraz  poszanowania  dla  polskiego  dziedzictwa  kulturowego,  przy
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jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Model absolwenta

Absolwent naszej bursy to młody człowiek, który:

-respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki,

-posiada umysł otwarty, refleksyjny i niezależny,

-osiągnął sukces szkolny i dysponuje umiejętnościami na miarę swoich możliwości,

-zna swoje możliwości, uzdolnienia i umiejętnie je wykorzystuje,

-stale dąży do ciągłego samorozwoju, samodoskonalenia się,

-ma poczucie tożsamości narodowej,

-jest odpowiedzialny, kreatywny i samodzielny,

-współdziała w zespole, utrzymuje prawidłowe relacje interpersonalne,

-docenia znaczenie więzi międzyludzkich, -postępuje zgodnie z przyjętymi normami społecznymi,

-zna i szanuje historię i kulturę własnego narodu i regionu,

-jest wrażliwy na sztukę,

-realizuje zainteresowania i pasje,

-jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

-rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym; jest wrażliwy na potrzeby innych,

-prowadzi aktywny tryb życia,

-dba o zdrowie, stroni od używek,

-dba o swój wygląd, jest uporządkowany,

-zachowuje równowagę psycho –fizyczną.

-bezpiecznie i efektywnie korzysta z technologii cyfrowej.
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Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców we współpracy z pozostałymi pracownikami bursy oraz przy współpracy z rodzicami

i środowiskiem lokalnym.

II. DIAGNOZA

Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych i zawiera kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym

2022/2023. 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego bursy uwzględniono:

1. obowiązujące akty prawne;

2. dotychczasowe doświadczenia bursy;

3. diagnozę placówki:

a) zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole

i środowisku;

b) przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w bursie i środowisku;

c) przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania;

Wykorzystuje wyniki realizacji programów, projektów realizowanych w bursie w roku szkolnym 2021/2022.

Diagnozy dokonano w oparciu o:

1. ankiety i obserwację wychowanków w bursie;

2. informację od wychowawców o problemach wychowawczych;

3. analizę  dokumentacji  w  szczególności  dzienników  zajęć  wychowawczych,  raportów,  sprawozdań,  dokumentację  Zespołu

Wychowawczego;

4. rozmowy i ankiety z rodzicami.

Ogólna sytuacja demograficzna wychowanków bursy
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W roku 2022/2023 w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie mieszka 311 wychowanków w dziesięciu grupach wychowawczych. Młodzież znajduje się pod

opieką 22 wykwalifikowanych pedagogów. W przeważającej większości młodzież pochodziła z terenów województwa lubelskiego, 5% stanowi grupa

młodzieży z Ukrainy. Bursa jest placówką koedukacyjną. W roku szkolnym 2022/2023 – populacja chłopców i dziewcząt jest prawie równoliczna.

Wychowankowie  mieszkają  na  IV  kondygnacjach.  Podzieleni  są  na  grupy  wychowawcze:  3  grupy  chłopców,  5  grupy  dziewcząt  i  2  grupy

koedukacyjne.

Nowe osoby pochodzą z województwa lubelskiego. Wychowankowie są w głównej mierze kandydatami szkół prowadzonych przez miasto Lublin –

w większości  będą  uczyć  się  m.in.  VIII  Liceum Ogólnokształcącym;  Zespół  Szkół  Energetycznych;  XVIII  Liceum Ogólnokształcące,  pozostali

zdecydowali się na kształcenie w szkołach o profilu sportowym, fryzjerskim, fotograficznym, geodezyjnym, sportowym

Wyniki ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego w roku szkolnym 2021/2022

Adaptacja :
Wyniki ankiety służącej poznaniu oczekiwań i potrzeb rodziców wobec bursy oraz adaptacji wychowanków nowoprzyjętych w roku szkolnym 
2021/2022.
Wnioski
1. 92,2% badanych wychowanków czuje się w bursie bezpiecznie, a do działań wychowawców, które wzmacniają poczucie bezpieczeństwa należą ich 
zdaniem: aktywna praca w nocy, opieka i troska, wsparcie, rozmowy, monitorowanie wyjść, codzienny kontakt, spotkania z grupą
2. Nowoprzyjęci wychowankowie pozytywnie oceniają w kolejności: wychowawców oraz pracowników bursy, pokoje i wyposażenie, kolegów/grupę, 
atmosferę oraz posiłki.
3. Badani nowoprzyjęci negatywnie oceniają zbyt długą naukę własną, towarzystwo, brak możliwości kontaktów między pokojami i restrykcje 
spowodowane przez COVID, np. konieczność noszenia maseczek.
4. Najtrudniejsze dla nowych wychowanków było przyzwyczajenie się do nowych osób, do miejsca, aklimatyzacja oraz przystosowanie się do nowych
zasad.
5. Największe trudności sprawia nowoprzyjętym sprawiało utrzymanie porządku- sprzątanie, ranne wstawanie, ciągłe ścielenie łóżka, informowanie o 
wyjściach i powrotach, brak możliwości wyjść kiedy się chce, noszenie maseczek, konieczność obecności na nauce własnej oraz zbyt długa nauka 
własna.
6. Większość badanych wychowanków bardzo dobrze i dobrze oceniała relacje w pokoju ze współmieszkańcami, relacje w grupie nie są już tak dobrze
ocenione przez młodzież.
8. Powodem wybory naszej placówki dla rodziców wychowanków była odległość od szkoły, możliwość korzystania z całodobowych posiłków, dobre 
opinie o placówce, zamieszkanie w placówce znajomych, kolegów i koleżanek z okolicy.
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9. Badani rodzice wychowanków w zdecydowanej większości oczekują od bursy zapewnienia bezpieczeństwa, opieki nad dzieckiem, w dalszej 
kolejności wsparcia w procesie edukacji. Jeśli chodzi o rozwój umiejętności to oczekują od bursy rozwoju umiejętności sportowych swoich dzieci.
10. Badani rodzice deklarowali, że chcieli by współdecydować o organizowanych w bursie wycieczkach i wyjściach, większość jednak nie widzą 
potrzeby współdecydowania w sprawach bursy, nie ma też potrzeby i pomysłu z ich strony, by dodać coś od siebie do projektu Koncepcji pracy bursy 
oraz Programu wychowawczo – profilaktycznego.
11. Nowoprzyjęci wychowankowie i ich rodzice deklarują, że zapoznali się ze stroną internetowa placówki.

Rekomendacje
1. Kontynuować działania wychowawców mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce.
2. Kontynuować działania integrujące grupy na początku roku szkolnego.
3. Wdrażać do przestrzegania regulaminu na początku roku.
4. Umacniać atmosferę zaufania i wsparcia.
5. Rozwijać kompetencje społeczne młodzieży.
6. Dbać o wizerunek placówki.
7. Wspierać wychowanków w osiąganiu przez nich powodzenia szkolonego.
8. Prowadzić zajęcia dodatkowe w oparciu o rozpoznane potrzeby młodzieży.
9. Uświadamiać młodzieży i wychowankom ich wpływ na organizację i dokumenty regulujące prace placówki.
10. Wzmacniać konieczność do korzystania przez rodziców i wychowanków ze strony internetowej i dziennika elektronicznego.

Działania
1. Zorganizować spotkania integracyjne w grupach uwzględniając wszystkich członów grup nie tylko nowoprzyjętych.
2. Organizować spotkania zapoznające wychowanków z przepisami regulującymi życie w bursie.
3. Na spotkaniach psychoedukacyjnych rozwijać kompetencje społeczne wychowanków.
4. Promować placówkę w środowisku miasta – udział w konkursach, organizacja konkursów i projektów (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli)
5. Organizować zajęcia dodatkowe w oparciu o rozpoznane potrzeby młodzieży.
6. Prowadzić działania informacyjne na temat wpływu wychowanków i ich rodziców na przygotowywanie dokumentów obowiązujących w placówce.
7. Na bieżąco prowadzić zakładkę dla rodziców.
Diagnoza używania środków psychoaktywnych przez wychowanków bursy.

Diagnoza używania środków psychoaktywnych przez wychowanków bursy.

Wnioski:
1. 12,1% badanych wychowanków nie posiada dostatecznej wiedzy na temat konsekwencji zażywania środków odurzających.
2. 8% wychowanków deklaruje, że ma dostęp do środków uzależniających.
3. 7% wychowanków posiada błędną wiedzę na temat uzależnienia od środków psychoaktywnych.
4. 37,5% badanych wychowanków uważa, że branie narkotyków sprzyja radzeniu sobie z problemami
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5. W bursie odbywają się zajęcia na temat profilaktyki, a ich ilość jest wystarczająca dla 83% wychowanków.
6. Przeprowadzona ankieta nie daje satysfakcjonującej wiedzy na temat zażywania środków uzależniających przez wychowanków  bursy.

Rekomendacje:

1. Kontynuować działania profilaktyczne w grupach wychowawczych.
2. Nawiązać współpracę z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze bursy w zakresie profilaktyki.
3. Kształtować odpowiednią postawę wychowanków wobec środków uzależniających.
4.  Zebrać informacje na temat zażywania narkotyków i innych używek przez wychowanków

Działania:

1. Prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z młodzieżą poszerzające i systematyzujące wiedzę na temat środków psychoaktywnych.
2. Zorganizować spotkanie dla młodzieży z policją na temat konsekwencji zażywania narkotyków.
3. Przeprowadzić ankietę wśród wychowanków na temat zażywania narkotyków i innych używek w otoczeniu wychowanków.

III. OCZEKIWANIA RODZICÓW

Oczekiwania rodziców nowo przyjętych wychowanków i kontynuujących zamieszkanie w bursie.

Dane będą przedstawione po przeprowadzeniu ankiety mającej na celu poznanie oczekiwań i potrzeb rodziców w roku szkolnym 2022/2023.

IV. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Założenia ogólne

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu w

jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1. fizycznej  –  ukierunkowanej  na  zdobycie  przez  wiedzy  i  umiejętności  pozwalających  na  prowadzenie  zdrowego  stylu  życia  i
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podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu

zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającemu własnemu zdrowiu, osiągnięcie właściwego stosunku do

świata, poczucia siły i chęci do życia;

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy

wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4. emocjonalnej – ukierunkowanej na odczucia, przeżycia, emocje;

5. duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz

poczucia sensu istnienia.

Sfera fizyczna:

• Zapobieganie podejmowaniu zachowań ryzykownych.

• Zapobieganie uzależnieniom.

• Propagowanie zdrowego stylu życia.

• Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

• Kształtowanie postawy dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy oraz prawidłowe nawyki racjonalnego wypoczynku.

• Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, przeciwdziałanie demoralizacji.

• Zapoznanie z normami i prawami regulującymi zasady współżycia koleżeńskiego w bursie i poza nią.

• Kształtowanie właściwych nawyków higieniczno-porządkowych.

• Przygotowanie do pełnienia określonych ról społecznych w rodzinie.

Sfera emocjonalna:

• Kształtowanie kultury osobistej.
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• Rozpoznawanie potrzeb wychowanków.

• Prowadzenie działalności profilaktycznej,

Sfera intelektualna:

• Rozpoznawanie oraz dbanie o rozwój zainteresowań i zdolności.

• Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki.

• Uczenie umiejętności efektywnego wykorzystania czasu nauki.

• Diagnozowanie i zapobieganie przyczynom niepowodzeń szkolnych.

• Doskonalenie zawodowe wychowawców.

• Przygotowanie do wyjścia na rynek pracy.

Sfera społeczna:

• Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do mowy ojczystej.

• Kształtowanie samorządności i aktywności społecznej.

• Kształtowanie postaw ekologicznych, świadomości i odpowiedzialności w zakresie dbałości o środowisko przyrodnicze.

• Kształtowanie poczucia wrażliwości na problemy najbliższego otoczenia, społeczności lokalnej.

• Uświadomienie odmienności kultur, zachowań i różnic między ludźmi.

• Pogłębianie współpracy bursy z rodzicami i środowiskiem.

• Propagowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, w tym z mediów społecznościowych.

• Kształtowanie ogólnie akceptowanego systemu wartości.

Sfera duchowa:

• Rozwój umiejętności oceny siebie i innych, zdolności wartościowania i myślenia refleksyjnego.

• Rozwijanie aktywności kulturalnej wychowanków.

• Kształtowanie wrażliwości uczuciowej i moralnej.
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Zadania bursy Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych Realizator Termin

Założenia ogólne a. Objęcie programem wychowawczo-profilaktycznym wszystkich członków

społeczności bursy;

b. Rozwijanie współpracy ze wszystkimi sojusznikami bursy i instytucjami

wspierającymi proces wychowawczy młodzieży.

Wychowawcy,

nauczyciele,

poradnia

pedagogiczno-

psychologiczna

dyrektor

Cały rok

SFERA FIZYCZNA

Zadania bursy Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych Realizator Termin

Zapobieganie

podejmowaniu

zachowań

ryzykownych.

Zapobieganie

uzależnieniom.

a. ankiety diagnozujące;

b. zajęcia w grupach w zakresie podejmowania przez młodzież zachowań

ryzykownych, w tym palenia papierosów i zażywania środków uzależniających

takich jak alkohol, dopalacze, narkotyki (przyczyny, symptomy, zagrożenia,

sposoby zapobiegania i przeciwdziałania);

c.  gazetki  /prezentacja  multimedialna  na  temat  podejmowania  przez  młodzież

zachowań ryzykownych;

wychowawcy,

Dyrektor

IX-V 2022/2023

w ciągu roku

szkolnego
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d. szerzenie wiedzy o uzależnieniach, wynikających z nich zagrożeń oraz

sposobach  zapobiegania  uzależnieniom,  w  szczególności  zwiększając  świadomość

szkodliwości substancji takich, jak papieros/e-papieros i alkohol wśród wychowanków;

e. prowadzenie zajęć doskonalących umiejętność postawy asertywnej wobec sięgania

po substancje psychoaktywne;

f. rozwijanie aktywnej postawy w obliczu trudnych życiowych problemów;

g.  organizowanie  spotkań  /wideokonferencji  ze  specjalistami  na  temat  uzależnień;

lekarz, Policja, terapeuta, Straż Miejska;

h. materiały dla rodziców odnośnie rozpoznawania wczesnych objawów używania

środków i substancji uzależniających umieszczone na stronie bursy;

i. udostępnienie rodzicom i uczniom informacji o ofercie pomocy specjalistycznej w

przypadku używania przez nich substancji uzależniających – broszury, ulotki,

dostępne źródła informacji;

j. podnoszenie umiejętności psychopedagogicznych wychowawców oraz wiedzy

i umiejętności z zakresu profilaktyki uzależnień;

podczas zebrań

z rodzicami

Propagowanie zdrowego

stylu życia

a. promowanie zdrowego stylu życia – dyskusje, zajęcia;

b. stwarzanie możliwości aktywnego wypoczynku: zajęcia w siłowniach, tenis, udział

w turniejach, rozgrywkach i imprezach sportowych na terenie miasta Lublin i po za

nim;

c.  uczenie  zasad  racjonalnego  odżywiania  się:  pogadanki,  zajęcia  kulinarne

dostosowane do zasad reżimu sanitarnego.

d. szerzenie wiedzy na temat chorób zakaźnych – zajęcia, pogadanki, gazetki

wychowawcy w ciągu roku

szkolnego

pkt. d - wrzesień

Doskonalenie a. udział w szkoleniach dotyczących pierwszej pomocy; wychowawcy według potrzeb
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umiejętności

udzielania  pierwszej

pomocy

b. gra o pierwszej pomocy przedmedycznej;

Zapewnienie

wychowankom

bezpieczeństwa,

przeciwdziałanie

demoralizacji.

Zapoznanie z normami i

prawami

regulującymi  zasady

współżycia

koleżeńskiego w bursie i

poza nią.

a. Statut

b. przedstawienie i analiza treści regulaminu wychowanków, rozkładu dnia;

c.  wdrażanie  procedur  dotyczących  postępowania  w  sytuacjach  zagrożenia  w  tym

procedura postępowania w okresie zagrożenia wirusem SARS COV 2;

d. zapoznanie z koncepcją pracy bursy;

e. zapoznanie wychowanków z instrukcją bhp i ppoż.;

f.  zapoznanie wychowanków z prawami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw

Człowieka;

g. przekazanie informacji na temat odpowiedzialności osoby małoletniej i pełnoletniej

w sytuacji naruszenia prawa, w tym obowiązujących ustaw.

h. uświadomić wychowanków i ich rodziców o możliwości dokonywania zmian pod

kątem przygotowywania dokumentów obowiązujących w placówce.

członkowie,

Zespołu

Wychowawcz

ego,

wychowawcy,

Dyrekcja

bursy.

pkt.  a,b,c,d,e,g,h)

wrzesień

pozostałe

pkt. cały rok

Kształtowanie

właściwych

nawyków  higieniczno-

porządkowych.

a. dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zasad higieny i zagrożeń wynikających z jej

braku;

b. wdrażanie wychowanków do czynności higieniczno-porządkowych

c. przeprowadzenie konkursu czystości;

d. przeglądy czystości dokonywane przez wychowawców;

e. nauka prawidłowego przeprowadzenia porządku w pokojach - dni gospodarcze;

f. prowadzanie zajęć w grupach na temat dbałości o czystość i higienę osobistą oraz

zapoznanie z konsekwencjami zdrowotnymi i zagrożeń wynikającymi z braku higieny;

wychowawcy w ciągu roku
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g. pogadanki promujące nawyki sanitarno-porządkowe.

h. wdrażanie do przestrzegania zaleceń związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Przygotowanie do 

pełnienia

określonych ról 

społecznych

w rodzinie.

a. pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z

okresem dorastania;

b. organizacja zajęć psycho-edukacyjnych o tematyce wychowania do życia w rodzinie

c. uświadamianie roli, zadań i funkcji rodziny w życiu człowieka.

d. wspieranie rodziców w pracy nad harmonijnym rozwojem wychowanków;

wychowawcy w ciągu roku

szkolnego

SFERA EMOCJONALNA

Zadania bursy Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych Realizator Termin

Kształtowanie  kultury

osobistej

a. zajęcia dotyczące zasad kulturalnego zachowania się;

b. kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się.

c. opracowanie wspólnie z wychowankami zasad zachowania obowiązujących

w czasie spotkań grupowych;

d. kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny swojego zachowania;

e. wdrażanie wychowanków do stosowania zwrotów grzecznościowych na co dzień.

wychowawcy,

dyrekcja,

pracownicy bursy

cały rok

Rozpoznawanie potrzeb

wychowanków

a. rozpoznawanie potrzeb uczniów: materialnych, wychowawczych i opiekuńczych;

b. bieżący monitoring zachowań sygnalizujących potrzeby i problemy

wychowanków oraz podejmowanie stosownych działań;

wychowawcy cały rok
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c. pomoc wychowankom w odkrywaniu ich uzdolnień i zainteresowań,

d. promowanie osiągnięć wychowanków (wystawy prac, nagrody rzeczowe,

dyplomy, list pochwalny do rodziców itp.).

e. zajęcia integracyjne w grupach wychowawczych

Prowadzenie

działalności

profilaktycznej

a.  ochrona  i  wzmacnianie  zdrowia  psychicznego  dzieci  i  młodzieży,  udzielenie

wsparcia psychicznego wychowankom; .

b.  zapewnienie wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego,  szczególnie  w sytuacjach

kryzysowych wywołanych np. pandemią COVID-19, sytuacją społeczno-polityczną.

b. przekazanie treści na temat zagrożenia epidemiologicznego i sposobów poszerzania

wiedzy pro szczepionkowej.

c. organizowanie spotkań ze specjalistami na temat profilaktyki (zgodnie z zasadami

reżimu sanitarnego);

d. realizacja programów profilaktycznych;

e. konsekwentne eliminowanie postaw agresji i przemocy wśród młodzieży poprzez:

• umiejętne  przyswajanie  metod  i  technik  negocjacyjnego  rozwiązywania

konfliktów i problemów społecznych,

• nauka zachowań asertywnych,

• poszerzanie wiedzy własnej i wychowanków na temat problemów okresu

dojrzewania i powodów frustracji prowadzących do agresywnych zachowań,

• przygotowanie  dla  wszystkich  wychowawców,  na  tablice  grup  oraz  stronę

internetową informacji o instytucjach udzielających wsparcia.

• wzmacnianie pozytywnych zachowań wśród młodzieży poprzez udzielanie

skutecznej, konstruktywnej pochwały,

wychowawcy,

porania

psychologiczno-

pedagogiczna,

rodzice

cały rok
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• udostępnienie informacji rodzicom na temat agresji, radzenia sobie ze złością

wśród wychowanków poprzez stronę internetową bursy;

SFERA INTELEKTUALNA

Zadania bursy Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych Realizator Termin

Rozpoznawanie  oraz

dbanie o rozwój

zainteresowań  i

zdolności.

a. przeprowadzić ankietę badającą zapotrzebowanie młodzieży na zajęcia rozwijające

zainteresowania.

b. inspirowanie wychowanków do poznawania siebie i swoich możliwości,

motywowanie do samokształcenia;

c. aktywizowanie wychowanków poprzez powierzanie im zadań odpowiadających

im indywidualnym predyspozycjom;

d. zachęcanie uczniów do udziału w projektach, konkursach, turniejach

i rozgrywkach sportowych na terenie miasta Lublin i po za nim (zgodnie z zasadami

reżimu sanitarnego);

e. organizowanie zajęć kół zainteresowań (zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego);

f. korzystanie z zasobów bibliotecznych, multimediów, Internetu;

Bibliotekarz,

wychowawcy

Dyrektor,

wychowawcy

i

nauczyciele

wchodzący  w

skład

zespołów

cały rok

na bieżąco

Zapewnienie

odpowiednich warunków

do nauki.

Uczenie  umiejętności

a. odpowiednie wyposażenie pokoi i świetlic;

b. zapewnienie ciszy i spokoju podczas nauki;

c. udostępnienie księgozbioru;

Dyrektor,

bibliotekarz,

wychowawcy

cały rok
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efektywnego

wykorzystania  czasu

nauki.

d. umożliwienie korzystania z Internetu;

e. organizowanie życzliwego środowiska sprzyjającego efektywnemu uczeniu się;

f. kształtowanie umiejętności  planowania czasu przeznaczonego na naukę.

g. kształtowanie umiejętności organizacji własnego warsztatu pracy intelektualnej;

h. uczenie wykorzystywania zasad higieny pracy umysłowej;

i. przekazywanie informacji o technikach pracy umysłowej oraz zachęcanie do

ich wykorzystania.

Diagnozowanie  i

zapobieganie

przyczynom

niepowodzeń szkolnych.

a. systematyczna analiza postępów w nauce;

b. określenie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

c. pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych przy współpracy rodziców

i szkoły;

d. monitorowanie frekwencji w szkole w celu jej poprawy;

e. monitorowanie obecności wychowanków na nauce własnej;

f. organizowanie pomocy w nauce;

g. udzielanie pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce;

wychowawcy cały rok
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Doskonalenie zawodowe

wychowawców.

a.  szkolenia  Rady  Pedagogicznej  w  zakresie  prawidłowego  i  skutecznego

wykorzystywania  technologi  informacyjno-komunikacyjnych  w  procesach

edukacyjnych.

b. konsultowanie oraz udostępnianie materiałów dla nauczycieli pomagających

w realizacji ich zadań profilaktycznych i wychowawczych;

c.  szkolenia  wychowawców  z  zakresu  pracy  z  dzieckiem  zdolnym

d. szkolenie Rady Pedagogicznej” Uczeń z Ukrainy przyjazna skuteczna edukacja”.

Dyrekcja ,

nauczyciele,

członkowie

Zespołu

Wychowawcz

ego.

cały rok

Przygotowanie  do

wyjścia na rynek

pracy

a. nauczanie praktycznych umiejętności pomocnych w poszukiwaniu pracy;

b. pomaganie wychowankom w rozpoznawaniu swoich predyspozycji

zawodowych.

c.  przegląd  ofert  pracy  w  Internecie,  prasie,  korzystanie  z  banku  informacji  o

potrzebach rynku;

d. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy;

e. warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, rozmowy indywidualne,

pogadanki.

wychowawcy,

opiekunowie

koła

doradztwa

zawodowego

cały rok

SFERA SPOŁECZNA

Zadania bursy Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych Realizator Termin

Kształtowanie  postaw

patriotycznych

i  szacunku  do  mowy

ojczystej.

a. kształtowanie poczucia silnej więzi z własnym narodem;

b. organizowanie uroczystości z okazji świąt narodowych (zgodnie z zasadami reżimu

sanitarnego);

c. zachęcanie wychowanków do śledzenia życia politycznego, społecznego i

wychowawcy,

opiekun

Samorządu

Biblioteka

pkt.  d)  wrzesień

październik

pozostałe pkt.

w ciągu roku
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kulturalnego w kraju i na świecie;

d. przekazywanie informacji o prawach i obowiązkach obywatela;

e. dbałość o piękno i doskonalenie mowy ojczystej;

f. poznawanie historii i kultury regionu

szkolnego

Kształtowanie

samorządności

i aktywności społecznej

a. zapoznanie z procedurami demokratycznymi;

b. wybór samorządów grupowych;

c. wybór samorządu bursy;

d. organizacja działalności komisji, kół zainteresowań;

e. uczenie postawy współpracy i współodpowiedzialności;

f. uczenie umiejętności wyboru;

g. stymulowanie do podejmowania, wyrażania i uzasadniania własnych decyzji;

h.  organizowanie  uroczystości  i  imprez  okolicznościowych  (zgodnie  z  zasadami

reżimu sanitarnego);

i. reprezentowanie społeczności bursy, grupy na spotkaniach, uroczystościach (zgodnie

z zasadami reżimu sanitarnego);

j.  rozwijanie kompetencji społecznych na spotkaniach psychoedukacyjnych

Samorząd,

wychowawcy

Wrzesień oraz

cały rok

Kształtowanie  postaw

ekologicznych,

świadomości  i

odpowiedzialności w

zakresie  dbałości  o

środowisko

przyrodnicze.

a. propagowanie postaw ekologicznych;

b.  wykonywanie  i  ekspozycja  gazetek  tematycznych/  przygotowanie  prezencji

multimedialnych;

c. udział w akcjach ekologicznych;

d. rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

wychowawcy, cały rok

19



Uświadomienie

odmienności kultur,

zachowań  i  różnic

między ludźmi.

a. zajęcia edukacyjno – wychowawcze w zakresie uświadamiania odmienności

kultur, zachowań i różnic między ludźmi;

b. promowanie postawy tolerancji i otwartości  na różnorodność kulturową,

w tym niepełnosprawnych, podczas zajęć wychowawczych w oparciu o dostępne

materiały, wydawnictwa;

c.  rozpowszechnianie  założeń  edukacji  klasycznej  i  dziedzictwa  cywilizacyjnego

Europy

wychowawcy cały rok

Pogłębianie  współpracy

bursy

z  rodzicami  i

środowiskiem.

a. działalność rady bursy;

b. spotkania z rodzicami;

c.  współpraca  z  instytucjami:  Poradnia  psychologiczno-pedagogiczna,  Policja,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;

c. przekazywanie rodzicom wiadomości o zagrożeniach współczesnego świata,

szeroko pojęta edukacja w zakresie wspierających działań wychowawczych;

d. informowanie rodziców o bieżącej sytuacji wychowanków;

Dyrekcja,

wychowawcy,

rodzice

wychowankó

w.

cały rok wg

harmonogramu

Propagowanie

świadomego i

bezpiecznego

korzystania z zasobów

Internetu,  w  tym  z

mediów

społecznościowych.

a. propagowanie właściwych zachowań w Internecie i mediach

społecznościowych;

b. zaangażowanie uczniów w  Dzień Bezpiecznego Internetu;

c. propagowanie wśród młodzieży umiejętności bezpiecznego korzystania

z Internetu i mediów społecznościowych oraz zapobieganie agresji w sieci;

d. informowanie rodziców o zagrożeniach w sieci;

e.  kształtowanie  bezpiecznego  i  krytycznego  podejścia  do  treści  publikowanych  w

Internecie i mediach społecznościowych.

wychowawcy cały rok

Kształtowanie  ogólnie a. poznawanie wartości uznawanych przez młodzież; wychowawcy cały rok
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akceptowanego

systemu wartości. b. propagowanie chrześcijańskiego systemu wartości opartego na zasadach etyki,

c.  rozmowy i dyskusje na temat: wartości uniwersalnych, koncepcji człowieka,

(humanizm, personalizm);

c. rozmowy indywidualne, pogadanki na temat: wolności sumienia i wyznania,

tolerancji;

d. wspieranie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu

właściwych struktur hierarchicznych;

e. organizowanie pogadanek i dyskusji o etyce;

f. rozwijanie u wychowanków  postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro piękno w

celu osiągnięcia dojrzałości

SFERA DUCHOWA

Zadania bursy Treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych Realizator Termin

Rozwój  umiejętności

oceny siebie

i  innych,  zdolności

wartościowania

i myślenia refleksyjnego.

a. kształtowanie umiejętności prawidłowej komunikacji, rozpoznawania własnych

uczuć i emocji i panowania nad nimi, kształcenie asertywności;

b. zajęcia psychoedukacyjne umożliwiające wychowankom samopoznanie;

c. zajęcia, pogadanki, warsztaty kształtujące adekwatną samoocenę;

wychowawcy, cały rok

Rozwijanie  aktywności a. upowszechnianie wiedzy na temat tradycji i dziedzictwa kulturowego – udział

w wystawach,  organizowanie  wystaw w bursie,  przygotowanie  gazetek  (zgodnie  z

wychowawcy kalendarzem
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kulturalnej

wychowanków.

zasadami reżimu sanitarnego);

c. umożliwienie kontaktu z dziełami sztuki: wystawy, przedstawienia teatralne,

koncerty muzyczne (zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego);

d.  organizacja  uroczystości  o charakterze kulturalnych (zgodnie z  zasadami reżimu

sanitarnego);

e. prezentowanie osiągnięć artystycznych wychowanków na forum grupy i bursy;

f. organizowanie i zachęcanie do uczestnictwa w wyjściach do: kina, teatru, na

wystawy, itp. (zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego);

g. wdrażanie wychowanków do samodzielnego korzystania z oferty kulturalnej

miasta;

h. udział wychowanków w artystycznych konkursach w placówce, między

placówkami, rejonowych, wojewódzkich;

zgodnie z imprez

Kształtowanie

wrażliwości uczuciowej

i moralnej

a. kształtowanie umiejętności budowania własnej, indywidualnej tożsamości;

b. rozwijanie umiejętności stawiania sobie celów i ich realizowania;

c. uczenie rozpoznawania i opanowywania ekspresji własnych uczuć, emocji, osądów

oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia;

d. stymulowanie rozwoju wychowanka na poziomie uwzględniającym jego

możliwości;

e.  kształtowanie  właściwych  postaw  szlachetności,  zaangażowania  społecznego  i

dbałości o zdrowie;

f. wskazywanie na potrzebę wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów

z innymi ludźmi w oparciu o wrażliwość na prawdę i dobro;

g. rozwijanie postawy aktywnego udziału w niesieniu pomocy ludziom

wychowawcy cały rok
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w potrzebie.

V. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Przebieg pracy wychowawczej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od wychowanków,

rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można się spodziewać, gdy ewaluacji

Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego  dokonuje  się  na  podstawie  systematycznych  obserwacji  procesu  wychowawczego.  Informacje

wykorzystane  z  ewaluacji  umożliwią  zmiany  i  modyfikację  bądź  kontynuowanie  podjętych  działań  zawartych  w  Programie  Wychowawczo-

Profilaktycznego Bursy.

Sposoby i środki ewaluacji:

• obserwacja zachowania wychowanków;
• obserwacja postępów w nauce i zachowaniu;
• frekwencja na zajęciach w grupie, kołach zainteresowań;
• ocena samopoczucia wychowanka w bursie;
• badanie losów absolwentów;
• poziom zadowolenia rodziców z pracy placówki;
• opinia środowiska.

Narzędzia ewaluacji:

• ankieta;
• obserwacja;
• analiza dokumentacji;
• rozmowa;
• wywiad;

23



VI. PODSTAWA PRAWNA

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.);

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dn. 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 nr 120

poz. 526);

3. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 967 z późn. zm.);

4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1730)

5. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 619, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655,

1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) 

6. Ustawa z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 487 z

późn. zm.);

7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

8. Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 852);

9. Ustawa z dn. 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz.U. 2018

poz. 1446 z późn. zm.);

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dn. 18 sierpnia 2015 r.  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015

poz. 1249);

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w
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szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania

narkomanii (Dz.U. 2018 poz. 214);

12. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2022/2023;

13. Statut Bursy szkolnej nr 5 w Lublinie;

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. Poz. 1525).

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. poz. 1343).
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