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W wychowaniu chodzi w

nie o to,

eby cz owiek stawa si coraz bardziej cz owiekiem
- o to, a eby bardziej by , a nie tylko wi cej mia ,
aby wi c poprzez wszystko, co ma co posiada,
umia bardziej i pe niej by cz owiekiem,
to znaczy, a eby równie
umia bardziej by nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Jan Pawe II przemówienie UNESCO

I. Wprowadzenie
Wychowanie, obok nauczania i kszta cenia, jest integralnym elementem edukacji.
Ka dy cz onek spo eczno ci szkolnej jest cz owiekiem wolnym, który wiadomie wst pi do
tej wspólnoty, zdecydowa si na jej wspó tworzenie i respektowanie jej zasad. Zdajemy
sobie jednak spraw , ze wychowanie dzieci jest przede wszystkim przywilejem i
obowi zkiem rodziców, którzy pe ni

wiod

rol

w kszta towaniu systemu warto ci,

wiatopogl du i charakteru m odzie y. Szko a mo e jedynie pomaga rodzicom i w miar
mo liwo ci

wspiera

ich

dzia ania.

Dlatego

te

nie

mo e

ponosi

wy cznej

odpowiedzialno ci za jego efekty. Za prac wychowawcz uznaje si zgodne wspó dzia anie
uczniów, rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osi gania celów uj tych w Misji Szko y.
Za realizacj

programu wychowawczego odpowiadaj

uczniowie oraz rodzice. Ca a spo eczno

nauczyciele i pracownicy szko y,

szkolna zna program wychowawczy i uczestniczy

w kolejnych etapach jego realizacji.
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Podstawy prawne programu wychowawczego:
Konwencja o ochronie praw cz owieka i podstawowych wolno ci (Dz.U. z 1993 r. Nr
61 poz. 284 ze zm.),
Konwencja o Prawach Dziecka przyj ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526.),
art. 48, 53, 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j.
Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
art. 1, 5, 33, 34a, 40, 54 Ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz.U. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674 ze zm.),
Rozporz dzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkó (Dz.U. z 2002 r. Nr 61 poz. 624),
Rozporz dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych typach
szkó (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17),
statut szko y,
Program Profilaktyczny Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach.

II. Misja szko y
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach jest placówk oferuj

uczniom

wszechstronny rozwój. Naszym nadrz dnym celem jest kszta cenie i wychowanie uczniów
oparte na odpowiedzialno ci za siebie i innych cz onków spo eczno ci. Ponadto wyposa enie
ich w wiedz

i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali si

odpowiedzialnymi,
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kreatywnymi i wra liwymi cz onkami spo eczno ci, w której funkcjonuj , aby potrafili
wykorzystywa

w asny potencja

i dostosowywa

si

do szybko zmieniaj cej si

rzeczywisto ci, ucz c si przez ca e ycie. Pragniemy tworzy szko wymagaj
tolerancyjn , ucz

mi

ci do Ojczyzny (z naciskiem na „ma

, yczliw i

Ojczyzn ”). Szko , która

nale ycie przygotuje wychowanków do dalszej nauki i doros ego ycia, szko

do której

ka dy absolwent ch tnie b dzie wraca wspomnieniami.
W swej pracy wychowawczej nasza placówka wspiera obowi zki rodziców i zmierza
do tego, by nasi uczniowie w szczególno ci:
1. Mieli warunki wszechstronnego rozwoju osobowego w ka dym wymiarze
dzia ania cz owieka: intelektualnym, psychicznym, spo ecznym, zdrowotnym,
estetycznym, moralnym, duchowym.
2. Mieli wiadomo

przydatno ci edukacji szkolnej w yciu.

3. Rozwijali w sobie dociekliwo

poznawcz , ukierunkowan

na poszukiwanie

prawdy, dobra i pi kna w wiecie.
4. Uczyli si szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy ycia spo ecznego.
5. Przygotowywali si do ycia w rodzinie, spo eczno ci lokalnej i pa stwie w duchu
szacunku dla przesz

ci oraz uczciwej i rzetelnej pracy dla siebie i przysz ych

pokole .
6. Przygotowywali si do rozpoznania pozytywnych warto ci moralnych, umieli je
hierarchizowa i dokonywa w

ciwych wyborów yciowych.

7. Kszta towali w sobie umiej tno ci dialogu i s uchania innych a tak e szanowania
cudzych pogl dów.
8. Kszta towali umiej tno ci wspó dzia ania i wspó tworzenia spo eczno ci lokalnych
– szkolnych, rodzinnych i innych.

5|S t r o n a

Program wychowawczy
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach

III Cele i zadania programu wychowawczego
Zadania wychowawcze przyj te przez szko

realizowane b

na wszystkich

zaj ciach edukacyjnych (lekcyjnych i pozalekcyjnych), imprezach i uroczysto ciach
szkolnych. Program wychowawczy zosta

sporz dzony dla o miu obszarów, które

uwzgl dniaj ogólne i szczegó owe cele wychowania.
OBSZAR I
PRZYGOTOWANIE M ODYCH LUDZI DO YCIA WE WSPÓ CZESNYM WIECIE

Cel ogólny: Po dana sylwetka absolwenta technikum i liceum zgodna z wymogami i oczekiwaniami
Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych w Chojnicach

Odpowiedzialni
Cele szczegó owe

Zadania

Formy realizacji

i

Termin realizacji

wspó odpowiedzialni
1.Kszta towanie

a) rozbudzanie i

- obchody wi t

- nauczyciele j zyka

postaw

wzmacnianie szacunku narodowych i rocznic,

polskiego, historii,

prospo ecznych

dla tradycji narodowej

religii, wychowawcy

i kszta towanie postaw
patriotycznych

- przeprowadzanie
wychowawczych lekcji

klas, Samorz d
Uczniowski, dyrekcja,

- ca y rok szkolny
- zgodnie z
kalendarzem wi t
i rocznic,

tematycznych,
- zgodnie z

b) dzia anie na rzecz
rodowiska lokalnego

- przygotowywanie gazetek

harmonogramem

szkolnych i klasowych,

imprez i akcji

c) rozbudzanie
zainteresowa histori
Ma ej Ojczyzny i

organizowanych w
- zapraszanie go ci,
- wycieczki tematyczne,

szkole i poza
szko

Tajnej Organizacji
Wojskowej Gryf

- zach canie uczniów do

Pomorski

dzia ania na rzecz
rodowiska lokalnego,

d) u wiadamianie
problemów
spo eczno ci lokalnej
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i uwra liwianie
uczniów na te
problemy
e) budowanie
wiadomo ci
przynale no ci do
wspólnoty europejskiej
- przekazywanie

- nauczyciele WOS-u,

mo liwo ci

wiadomo ci na temat UE

podstaw

zakresie pozycji

wynikaj cych z

na lekcjach,

przedsi biorczo ci z

Polski w

cz onkostwa naszego

2. Edukowanie
odzie y w

a) wykorzystywanie

Europie

kraju w Unii

i problemów

Europejskiej

zwi zanych
z integracj
europejsk

b) poszerzanie wiedzy na
temat Unii
Europejskiej

- ca y rok szkolny

pomoc nauczycieli
- organizowanie konkursów

zyków obcych

na temat UE,
- wprowadzenie do tradycji
szko y „dni kultur ró nych
narodów”, prezentuj cych
zwi zki pomi dzy

c) wspó praca z doradc

kulturami narodów Europy

zawodowym

3. Wyposa enie

a) dostosowanie procesu

- wykorzystanie bogatego

Dyrekcja szko y,

ucznia

dydaktycznego i

wyposa enia bazy szkolnej

nauczyciele

w kompleksow

wychowawczego do

w multimedialne rodki

przedmiotów

wiedz

potrzeb ucznia oraz

dydaktyczne i technologi

zawodowych,

i umiej tno ci

wymogów

informatyczn na zaj ciach

opiekunowie pracowni,

pozwalaj ce

i standardów

szkolnych,

wychowawcy, doradca

mu na

edukacyjnych polskich

prawid owe

i europejskich,

e
w spo eczno ci
lokalnej,
ogólnopolskiej
i europejskiej
oraz
umo liwienie
mu zaistnienia

zawodowy, psycholog
- podejmowanie przez
nauczycieli dzia

funkcjonowani
b) zapewnienie uczniom

- ca y rok szkolny

szkolny, pedagog
szkolny, OHP

cych wyposa eniu

dost pu do

uczniów w potrzebn

ró norodnych,

wiedz i umiej tno ci m.in.

nowoczesnych róde

poprzez prawid owy dobór

informacji oraz

tre ci i metod nauczania i

wspomaganie ich

wychowania,

w pozyskiwaniu
wiedzy,

- organizowanie dla
uczniów konkursów
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na rynku

c) zapewnienie bogatego

pracy.

wyposa enia bazy

pozwalaj cych im
zdobywa wiedz

szkolnej

wykraczaj

umo liwiaj ce

wymagania programowe,

poza

nowoczesne nauczanie

OBSZAR II
BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU W SZKOLE

Cel ogólny: Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków do nauki i pracy w przyjaznej atmosferze, s

cej wydajnej i

twórczej pracy.

Odpowiedzialni
Cele szczegó owe

Zadania

Termin

Formy realizacji
i wspó odpowiedzialni

1. Budowanie
pozytywnych relacji
interpersonalnych

a) integrowanie
rodowiska
uczniowskiego

realizacji

- zaj cia integracyjno –

wychowawcy klas,

Pocz tek

adaptacyjne w klasach

pedagog

ka dego

pierwszych

roku
szkolnego i

w rodowisku
- organizowanie pomocy

szkolnym

kole

kolejne

skiej,

miesi ce
nauki

- organizowanie wspólnych
imprez, wycieczek i
biwaków (rekreacyjnych i
integracyjnych),
- przygotowanie i udzia w
uroczysto ciach i imprezach
szkolnych i pozaszkolnych,
- dzia alno

kó

zainteresowa .
b) integrowanie ca ej
spo eczno ci szkolnej

- podejmowanie wspólnych

Dyrekcja szko y,

inicjatyw i dzia

wychowawcy, Samorz d realizacji

dla

dobra ca ej spo eczno ci

Uczniowski, wszyscy

Ca y czas

programu

szkolnej (np. organizowanie
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uroczysto ci szkolnych,

pracownicy i uczniowie

zbiórek charytatywnych,
zacie nianie wspó pracy w
ramach funkcjonuj cych w
szkole struktur
organizacyjnych itp.)

c) poszukiwanie nowych

- otwarto

form i rozwi za

zarówno m odzie y, jak i

cych umacnianiu
wi zi pomi dzy

na inicjatywy

pracowników szko y
ce budowaniu

cz onkami spo eczno ci

pozytywnego klimatu w

szkolnej

spo eczno ci ZSP nr 1

2. Kszta towanie

a) u wiadamianie

- odpowiednio dobrana

dyrekcja szko y,

Ca y czas

postaw dba

uczniom potrzeby

tematyka zaj

pracownicy obs ugi,

realizacji

szacunku dla

dba

wychowawc

wychowawcy,

programu

wyposa enia,

szko y i jej otoczenia

ci i

wystroju i estetyki
szko y i jej
najbli szego
otoczenia w celu
kszta towania

ci o estetyk

nauczyciele i rodzice
- ustalenie zasad pracy na

b) propagowanie w

pocz tku roku szkolnego -

spo eczno ci szkolnej

uczulanie uczniów na
zasad utrzymywania adu zachowanie porz dku
i porz dku na terenie
wokó miejsca pracy w
szko y i poza ni

po danego
wizerunku szko y

godzin z

c) budowanie poczucia
odpowiedzialno ci za
wspólne dobro, jakim
jest nowocze nie
wyposa ona i starannie

trakcie lekcji i po lekcji
- reagowanie na
niepo dane zachowania
miecenie, niszczenie
mienia)

utrzymana szko a
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OBSZAR III
ROZWIJANIE POSTAW SZACUNKU DLA DOBRA, PRAWDY I PI KNA ORAZ KSZTA TOWANIE
WIADOMO CI EKOLOGICZNEJ I WRA LIWO CI NA DEGRADACJ

RODOWISKA NATURALNEGO

Cel ogólny: Utrwalenie wzorców etycznego systemu uniwersalnych warto ci, stanowi cych istot oczekiwanej sylwetki
ucznia naszej szko y.

Odpowiedzialni
Cele szczegó owe

Zadania

Formy realizacji

Termin
i

realizacji

wspó odpowiedzialni
1. Kszta towanie

a) przekazywanie

po danych

wzorców moralnych

postaw etycznych

opartych na
uniwersalnym
systemie warto ci

- tematyka zaj

z religii/etyki i Ksi a, katecheci,

godzin z wychowawc
- zaj cia edukacyjne z innych
przedmiotów np. wychowanie
do ycia w rodzinie, j zyka
polskiego, wiedzy o kulturze,
historii.
- dzia alno

etycy, wychowawcy

realizacji

klas, nauczyciele

programu

przedmiotów
ogólnokszta

cych i

zawodowych,
opiekunowie kó
zainteresowa ,

kó zainteresowa

b) anga owanie do

dyrekcja szko y,
pedagog szkolny,

wspó pracy rodziców - zach canie rodziców do
w celu zapewnienia

Ca y czas

psycholog szkolny

sta ego kontaktu ze szko

skutecznego
oddzia ywania na
uczniów w zakresie
kszta towania ich
postaw moralnych
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2. Propagowanie
uniwersalnych
oraz powszechnie

a) umo liwienie
uczniom dost pu do
róde zawieraj cych

uznawanych

tre ci pozytywnie

i po danych

wp ywaj ce na

warto ci

postawy etyczne
odzie y

- wykorzystanie zasobów

Wszyscy pracownicy

Ca y czas

biblioteki szklonej i szkolnego

szko y

realizacji

Centrum Informacji Medialnej

programu

- udzielanie przez nauczycieli
pomocy uczniom
zainteresowanym budowaniem
asnego systemu warto ci

3. Inspirowanie

a) zapoznawanie

uczniów do

uczniów z

poszukiwania

technikami

sposobów
czerpania z
dorobku kultury

wiadomego

- prawid owo dobrana tematyka

Nauczyciele j zyka

Ca y czas

zaj

polskiego, wiedzy o

realizacji

kulturze, wiedzy o

programu

edukacyjnych (np. z

zyka polskiego, wiedzy o
kulturze itp.)

spo ecze stwie

korzystania z dóbr
kultury

opiekunowie kó
- urzeczywistnienie pragnie

zainteresowa

uczniów poprzez ich spe nianie

lokalnej, polskiej

w ramach zaj

i europejskiej

pozalekcyjnych

i dzia aj cych w szkole kó
zainteresowa
- dzia ania realizowane w
ramach zaj

edukacyjnych oraz

kó zainteresowa

4. Tworzenie

a) kszta towanie

- odpowiednio dobrana

dyrektor ,

Ca y czas

wychowawcy,

realizacji

piel gniarka szkolna,

programu

nawyków

zachowa

tematyka zaj

zdrowego trybu

sprzyjaj cych

wychowawc

ycia,
przestrzegania

godzin z

zdrowiu oraz walka z
uzale nieniami

pedagog szkolny,
- dzia alno

piel gniarki i

pedagoga szkolnego

kultury i higieny
osobistej

- zaj cia lekcyjne i
pozalekcyjne wychowania
fizycznego

nauczyciele
wychowania
fizycznego i biologii,
opiekunowie kó
zainteresowa

- uczniowskie zespo y sportowe
( SKS)
b) propagowanie
zdrowego od ywania

- promowanie zdrowego stylu
ycia

na zaj ciach z
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biologii, przyrody

- akcje profilaktyczne (tematyka
antynikotynowa, HIV, rodki
psychoaktywne)
- prezentacje multimedialne na
temat zdrowej ywno ci

5. Uwra liwianie
uczniów na
problemy
zwi zane

a) budowanie
wiadomo ci

naturalnego

Wszyscy pracownicy

Ca y czas

ekologicznych,

szko y, rodzice

realizacji

ekologicznej uczniów
i ich rodziców

programu
- zwracanie uwagi na czysto ,
ad i porz dek na terenie szko y

z degradacj
rodowiska

- udzia w akcjach

b) kszta towanie
nawyków

oraz w jej otoczeniu bli szym i
dalszym

racjonalnego i
oszcz dnego
korzystania z
zasobów rodowiska
naturalnego
c) zapoznawanie
uczniów z
przyczynami i
skutkami
negatywnych zmian i

- zach canie do udzia u w
konkursach na temat ochrony
rodowiska,
- przygotowywanie gazetek i
wystawek szkolnych
zwi zanych z ochron przyrody
- tematyka zaj

z biologii,

przyrody, geografii i wiedzy o
spo ecze stwie

procesów
zachodz cych w
przyrodzie

12 | S t r o n a

Program wychowawczy
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach

OBSZAR IV
ROZWIJANIE UMIEJ TNO CI KOMUNIKOWANIA SI I WSPÓ PRACY – KSZTA TOWANIE UMIEJ TNO CI
YCIA Z INNYMI I DLA INNYCH

Cel ogólny: Uczniowie posiadaj umiej tno ci w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi wspó pracowa i pracowa
w zespole, s wra liwi na potrzeby innych i gotowi do pomocy.

Odpowiedzialni
Cele szczegó owe

Zadania

Termin

Formy realizacji
i wspó odpowiedzialni
- wykorzystanie bogatego

dyrekcja szko y, nauczyciele

Ca y czas

uczniowskich

uczniom

wyposa enia szko y do

informatyki, nauczyciele

realizacji

umiej tno ci

zdobywania

nauki stosowania

zyków obcych i innych

programu

komunikacyjnych

wiedzy na temat

nowoczesnych technik i

przedmiotów, opiekunowie

nowoczesnych

narz dzi komunikowania si

pracowni komputerowych i

1. Doskonalenie

a) umo liwienie

realizacji

technologii

pracowni multimedialnej,

informatycznych i

pedagog szkolny

komunikacyjnych
b) zapewnienie

- udzielanie przez

uczniom dost pu

nauczycieli i innych

do sprz tu i

pracowników szko y

urz dze
znajduj cych si w
szkole w celu

pomocy uczniom przy
korzystaniu z zasobów
sprz towych szko y

realizacji ich
potrzeb
komunikacyjnych
c) wspó praca ze
Szkolnym
rodkiem Karier
(zaj cia z
autoprezentacji),
Powiatowym
Urz dem Pracy w
Chojnicach
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2. Integrowanie

a) tworzenie

- umo liwianie uczniom

dyrekcja szko y, opiekunowie

Ca y czas

zespo ów

zespo ów

samoorganizowanie si

Samorz du Uczniowskiego,

realizacji

uczniowskich

uczniowskich

poprzez spontanicznie

wychowawcy i nauczyciele,

programu

tworzone zespo y klasowe i

pedagog szkolny

i wdra anie
uczniów do pracy
w zespole

(sportowych, pomocy
kole

skiej,

dyskusyjnych,

szkolne (np. samorz d
klasowy czy dru yny
sportowe, Strzelec)

muzycznych itp.)
- tworzenie warunków
umo liwiaj cych wymian
b) uczenie zasad
pracy w zespole

pogl dów i „zdrow ”
rywalizacj mi dzy
samoorganizuj cymi si
zespo ami uczniowskimi

3. Wzbudzanie

a) rozwijanie idei

- odpowiednio dobrana

dyrekcja szko y, pedagog

Ca y czas

szkolny, wychowawcy i

realizacji

nauczyciele

programu

- tematyka zaj

dyrekcja i wszyscy

Ca y czas

pracownicy szko y

realizacji

wra liwo ci

„samopomocy

tematyka zaj

uczniów na

uczniowskiej”

wychowawc

godzin z

problemy
i potrzeby innych,
kreowanie
zachowa
empatycznych

b) wdra anie uczniów - rozpoznawanie problemów
do pracy na rzecz

osobistych i rodzinnych

innych i

uczniów w celu udzielenia

wzmacnianie

im pomocy

poczucia
odpowiedzialno ci
za innych

- podejmowanie dzia
anga uj cych uczniów do
pomocy dla tych, którzy jej
potrzebuj (zbiórki
okoliczno ciowe,
wspó praca z Bankiem
ywno ci w Chojnicach)

4. Anga owanie

a) kszta towanie

uczniów do akcji

postawy

wychowanie do ycia w

pomocowych,

odpowiedzialno ci

rodzinie oraz godzin

pracy w

za swoj rodzin i

wychowawczych

wolontariacie oraz

rozwijanie

dzia

umiej tno ci ycia

innych

na rzecz

w rodzinie

programu

- rozpoznawanie warunków
domowych ucznia przez
szko i sta y kontakt z
rodzicami/prawnymi
opiekunami ucznia
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b) umo liwianie
uczniom

- zach canie uczniów do
honorowego oddawania

anga owanie si do krwi,
pracy w
wolontariacie i
uczestnictwa w
akcjach
charytatywnych

- uczestnictwo szko y i jej
uczniów w mo liwie
najszerszym zakresie we
wszystkich „akcjach
pomocowych”
organizowanych w
rodowisku naszej placówki

5.Kreowanie postaw

a) eliminowanie i

- odpowiednio dobrana

dyrekcja i wszyscy

Ca y czas

pracownicy szko y

realizacji

tolerancji i

pi tnowanie

tematyka zaj

szacunku dla

wszelkich

wychowawc czy te wiedza

pogl dów innych

przejawów braku

o kulturze

oraz kszta towanie

tolerancji w

umiej tno ci
negocjacyjnych

rodowisku naszej
szko y

godzina z

programu

- zdecydowane interwencje
pracowników szko y w
sytuacjach zwi zanych z

b) wdra anie we
wszelkich

brakiem tolerancji w ród
uczniów

mo liwych
aszczyznach
kontaktów
mi dzyludzkich,
prawid owych
technik
komunikacyjnych i
negocjacyjnych

- przeciwdzia anie
sytuacjom problemowym
poprzez tworzenie
prawid owych relacji
interpersonalnych i
ciwego klimatu
stosunków mi dzyludzkich
w szkole

c) skuteczne
rozwi zywanie
powstaj cych w
rodowisku naszej
szko y konfliktów i
sytuacji
kryzysowych
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d) przeciwdzia anie
ksenofobii

OBSZAR V
WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO UCZNIA – ZAPEWNIENIE JEGO WSZECHSTRONNEGO
I WIELOKIERUNKOWEGO ROZWOJU

Cel ogólny: Wysoki poziom wiadomo ci uczniów w zakresie yciowej i zawodowej u yteczno ci wiedzy i umiej tno ci
zdobytych w szkole

Odpowiedzialni
Cele szczegó owe

Zadania

i

Formy realizacji

wspó odpowiedzial

Termin
realizacji

ni
1. Rozpoznawanie

a) prawid owa ocena

- analiza dokumentów i

piel gniarka szkolna, Pocz tek ka dego

mo liwo ci

mo liwo ci

wyników w nauce uczniów

pedagog i psycholog

roku szkolnego i

intelektualnych

intelektualnych

przyj tych do naszej szko y

szkolny,

ca y cykl

poszczególnych

uczniów oraz

i monitorowanie ich

wychowawcy i

kszta cenia ucznia

uczniów

rozpoznanie ich

osi gni

nauczyciele

i podejmowanie

zdolno ci i

edukacji,

dzia

zainteresowa

s

cych

b) tworzenie

poszczególnych
przedmiotów,

- diagnoza wszystkich

indywidualizacji
procesu nauczania

w trakcie dalszej

dyrekcja

uczniów,

warunków do
realizacji przez
ucznia jego

- dostosowanie wymaga
edukacyjnych do potrzeb
poszczególnych uczniów w

aspiracji
edukacyjnych w
tych obszarach, w

procesie indywidualizacji
nauczania,

których mo e on
osi gn

2. Diagnozowanie

sukces.

a) gromadzenie przez - analiza dokumentacji

dyrekcja szko y,

Ca y czas
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warunków

wychowawców i

zwi zanej z sytuacj

pedagog i psycholog

realizacji

materialnych i

pedagoga,

materialn i rodzinn

szkolny,

programu.

sytuacji rodzinnej

informacji na

uczniów,

wychowawcy,

uczniów naszej

temat sytuacji

szko y oraz
organizowanie
pomocy dla tych,

materialnej i
rodzinnej
uczniów,

zarówno z uczniem, jak i

pozostali
pracownicy szko y.

jego rodzicami (opiekunami
prawnymi) w celu

którzy jej
potrzebuj

nauczyciele i
- bezpo redni kontakt

b) wykorzystanie

uaktualniania posiadanej

zebranych

przez szko wiedzy o

informacji w celu

problemach ucznia i jego

zapewnienia

rodziny,

oczekiwanej przez
ucznia pomocy.

- udzielanie wszelkiej
mo liwej pomocy
materialnej rodzinom
naszych uczniów i im
samym, gdy taka pomoc
jest uzasadniona

3. Okre lenie

a) opracowanie

- zapoznanie uczniów i ich

dyrekcja szko y,

Ca y czas

przejrzystych

dostosowanych do

rodziców z wymaganiami

wychowawcy i

realizacji

wymaga

potrzeb i

edukacyjnymi z

nauczyciele

programu

edukacyjnych

mo liwo ci

poszczególnych

poszczególnych

z poszczególnych

uczniów wymaga

przedmiotów oraz z

przedmiotów

przedmiotów oraz

edukacyjnych i

Wewn trzszkolnym

kryteriów

kryteriów

Systemem Oceniania

oceniania

oceniania,
- systematyczne,
b) prawid owe i

obiektywne ocenianie

rzetelne

osi gni

uczniów

stosowanie

uwzgl dniaj ce ich

wymaga

mo liwo ci i zdolno ci

edukacyjnych i

edukacyjne

kryteriów
oceniania
c) zapoznanie si z
opiniami i
orzezceniami z
PPP
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4. Motywowanie

a) mobilizowanie

uczniów do

uczniów do

efektywnej nauki

systematycznej

i wdra anie ich do

pracy

- stosowanie metod

nauczyciele

Ca y czas

aktywizuj cych,

poszczególnych

realizacji

przedmiotów,

programu

- wykorzystanie

wychowawcy,

nowoczesnych technik i

samokszta cenia
b) motywowanie

narz dzi multimedialnych

uczniów do

oraz bogatej bazy

samokszta cenia i

dydaktycznej w procesie

samodoskonalenia

edukacyjnym

pedagog i psycholog
szkolny, dyrekcja
szko y

si
- ocenianie zgodne z
c) wykorzystywanie

przedmiotowym oraz

w oddzia ywaniu

nauczycielskim systemem

na ucznia

oceniania i wyró nianie

obowi zuj cego w uczniów osi gaj cych
szkole systemu

sukcesy w nauce,

oceniania i
nagradzania

- prowadzenie zaj
wyrównawczych w ramach
„19 godziny” , b

zaj

rozwijaj cych warsztat
ucznia zdolnego
5. Zaznajamianie
uczniów
z technikami

a) prawid owy dobór
technik i rodków
cych

- wiczenia zwi zane z

pedagog szkolny,

Ca y czas

kszta towaniem

piel gniarka w

realizacji

umiej tno ci uczenia si ,

rodowisku

uczenia si

skutecznemu

pami ci , koncentracj ,

nauczania,

i prawid owego

uczeniu si

kojarzeniem i procesami

wychowawcy i

my lenia

nauczyciele

organizowania
nauki w asnej

b) wdra anie

programu

poszczególnych

uczniów do

- edukowanie uczniów w

wykorzystywania

zakresie organizowania

dost pnych

pracy w asnej i

narz dzi i

przygotowywania

sposobów uczenia

warunków do

si (w tym

prawid owego uczenia si

przedmiotów,

samokszta cenia)
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OBSZAR VI
KSZTA TOWANIE PRZYJAZNEGO I BEZPIECZNEGO RODOWISKA NAUKI I PRACY

Cel ogólny: Zapewnienie bezpiecznych, higienicznych i przyjaznych warunków nauki i pracy uczniom i pracownikom
szko y.

Odpowiedzialni
Cele szczegó owe

Zadania

i

Formy realizacji

wspó odpowiedz

Termin
realizacji

ialni
1. Zapewnienie

a) zapewnienie

- wzmocnienie ochrony i

dyrekcja szko y,

Ca y czas

poszczególni

realizacji

odpowiedni organizacj pracy szko y nauczyciele i

programu

bezpiecze stwa

uczniom poczucia bezpiecze stwa uczniów poprzez

uczniom

bezpiecze stwa

pozostali

i pracownikom
(dy ury na korytarzach oraz przy

szko y

wej ciu g ownym)

pracownicy
szko y

- wykorzystywanie monitoringu
szko y w celu zabezpieczenia terenu
szko y
- wyznaczanie dy urów nauczycieli i
cis e egzekwowanie przestrzegania
harmonogramu dy urów
- zaj cia integracyjne dla klas
pierwszych
2. Przestrzeganie

a) dba

o

- zapoznanie i przypominanie

nauczyciele i

Ca y czas

przepisów

przestrzeganie

uczniom regulaminów BHP w

opiekunowie

realizacji

bezpiecze stwa

przepisów

poszczególnych pracowniach szko y

pracowni,

programu

i higieny pracy

bezpiecze stwa i

oraz przepisów

higieny pracy

przeciwpo aro

oraz przepisów

wych

przeciw

wychowawcy
- zapoznanie z odpowiednimi
procedurami w przypadku zagro enia
np. po arem

po arowych

19 | S t r o n a

Program wychowawczy
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach

3. Pomoc i

a) umo liwienie

- organizowanie spotka z

dyrekcja szko y,

Ca y czas

wsparcie

pomocy i

psychologiem oraz z pedagogiem

samorz d

realizacji

w rozwi zywan

wsparcia w

szkolnym

uczniowski,

programu

iu szkolnych

rozwi zywaniu

i pozaszkolnyc

szkolnych i

h problemów
uczniów

pozaszkolnych
problemów
uczniów

pedagog szkolny,
- wspó praca z Poradni
Psychologiczno-Pedagogiczn w
Chojnicach, kierowanie uczniów na
badania

wychowawcy,
przedstawiciele
Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej

b) wspó praca z PPP
w celu
rozwi zywania
problemów
indywidualnych
uczniów,
c) wspó praca z
innymi o rodkami
pomocowymi

4.Przeciwdzia a-

a) gromadzenie i

- odpowiednio dobrana tematyka na

dyrekcja szko y,

Ca y czas

zaj ciach z przedmiotów (godzina z

wychowawcy

realizacji
programu

nie agresji

upowszechnianie

i przemocy w

materia ów,

wychowawc , wychowanie do ycia

poszczególnych

szkole

tworzenie

w rodzinie, religia itp.)

klas, pedagog

informatorów
zawieraj cych
dane organizacji
zwalczaj cych
agresj , przemoc
w rodzinie i w

szkolny,
- korzystanie z zasobów biblioteki
szkolnej po wi conych problemom
przemocy i agresji

nauczyciele
poszczególnych
przedmiotów

- nieustanna pedagogizacja uczniów i
rodziców

szkole
5. Profilaktyka

a) spotkania z

- prowadzenie zaj

lekcyjnych z

dyrekcja szko y,

Ca y czas

uzale nie

przedstawicielami udzia em przedstawicieli wybranych

osoby

realizacji

i walka z ich

instytucji

instytucji, zajmuj cych si

prowadz ce

programu

skutkami

zajmuj cych si

profilaktyk uzale nie

szkolenia,

profilaktyk
uzale nie

pedagog,
- przeprowadzanie odpowiednich
szkole podczas rad pedagogicznych

b) przygotowanie

oraz warsztatów przez kompetentne

piel gniarka
rodowiskowa,
wychowawcy
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nauczycieli do

osoby,

klas, nauczyciele

prowadzenia
- realizowanie zagadnie programu

zaj
po wi conych
profilaktyce
uzale nie
c) gromadzenie i
upowszechnianie

profilaktycznego podczas godziny z
wychowawc ,
- korzystanie z zasobów biblioteki
szkolnej po wi conych problemom
przemocy i agresji

materia ów
dotycz cych
uzale nie w
ró nych formach
przekazu

6. Walka z
wagarami

a) cis a wspó praca - cz ste kontakty nauczyciela
wychowawców z

wychowawcy z rodzicami,

pedagogiem
szkolnym oraz
rodzicami

- rozmowy z uczniami

dyrekcja szko y,

Ca y czas

pedagog,

realizacji

wychowawcy

programu

klas

- wywiad rodowiskowy
wychowawcy/ pedagoga
- systematyczne prowadzenie
comiesi cznych kart analizy
frekwencji

7. Propagowanie

a) u wiadamianie

zdrowego stylu

uczniom potrzeby

ycia i kultury
fizycznej

dba

ci o zdrowy

styl ycia, oraz
kultur fizyczn

- udzia w ko ach sportowych,
- organizowanie imprez sportowych i
zawodów wewn trzszkolnych i
mi dzyszkolnych, oraz udzia w

dyrekcja szko y,

Ca y czas

nauczyciele

realizacji

wychowania

programu

fizycznego,
wychowawcy

imprezach i zawodach
organizowanych przez inne podmioty,
- organizacja szkolnego dnia sportu
(czerwiec)
- organizowanie wycieczek
rekreacyjnych i turystycznych,
- korzystanie z dobrze wyposa onej w
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sprz t sportowy sali gimnastycznej
- zapobieganie skrzywieniom
kr gos upa poprzez dba

o

prawid ow postaw uczniów podczas
lekcji
8. Organizowanie

a) stworzenie

- prowadzenie kó zainteresowa ,

dyrekcja szko y,

Ca y czas

zaj

ró nych mo liwo ci udzia w ró nych zaj ciach

wychowawcy

realizacji

pozalekcyjnych

rozwijania

klas, pedagog

programu

i pomoc

zdolno ci,

w racjonalnym

umiej tno ci oraz

zagospodarow

pracy zespo owej w

aniu czasu

zaj ciach

wolnego

pozalekcyjnych,

pozalekcyjnych,

szkolny,
- propagowanie w ród uczniów

nauczyciele

sposobów sp dzania wolnego czasu i
wskazywanie im korzy ci zwi zanych
z jego zagospodarowaniem

b) nawi zanie
bli szych relacji
interpersonalnych
nauczyciela z
uczniami,

OBSZAR VII
WSPÓ PRACA Z RODZICAMI

Cel ogólny: Zadowolenie rodziców z pracy dla dobra szko y i z dzia

naszej placówki na rzecz uczniów i ich rodziców.

Odpowiedzialni
Cele szczegó owe

Zadania

Termin

Formy realizacji

i

realizacji

wspó odpowiedzialni
1. Zach canie

a) udzia rodziców w

rodziców do

strukturach szko y

uczestnictwa w

– Rada Rodziców,

- badanie opinii rodziców o

- zespó do spraw

Ca y czas

dzia alno ci szko y,

promocji

realizacji

- wspó organizowanie przez

- Rada Rodziców,

programu
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yciu szko y

b) w czenie
rodziców do

rodziców niektórych uroczysto ci
szkolnych (np. studniówka)

organizowania
imprez klasowych i
szkolnych

- zapraszanie przedstawicieli
rodziców na wa niejsze uroczysto ci
szkolne

2. Zapewnienie

a) rozwijanie

- spotkania z rodzicami

dyrekcja szko y,

Ca y czas

prawid owego

wspó pracy z

przygotowywanymi przez

wychowawcy klas,

realizacji

przep ywu

rodzicami,

wychowawców klas,

pedagog, nauczyciele,

programu

- organizowanie podczas zebra

dyrekcja szko y,

Ca y czas

informacji na
- wywiad rodowiskowy

linii szko a-dom,

wychowawcy i pedagoga szkolnego

dom-szko a

- sta y kontakt z rodzicami,
- zebrania z rodzicami,
- konsultacje dla rodziców,
- zeszyt do korespondencji.
3. Edukowanie

a) wprowadzenie

rodziców

rodziców w

pogadanek i szkole na aktualne

wychowawcy

realizacji

w zakresie

zagadnienia

tematy zwi zane z problemami i

poszczególnych klas,

programu

problemów

dotycz ce

zagro eniami wspó czesnej

pedagog szkolny,

wspó czesnej

problemów

odzie y
4. Podejmowanie

odzie y,

nauczyciele,

odzie y,
a) nawi zanie relacji

- organizowanie wspólnych

dyrekcja szk y,

Ca y czas

przez szko i

interpersonalnych

wyjazdów, wycieczek

wychowawcy

realizacji

rodziców

nauczycieli z

integracyjnych,

poszczególnych klas,

programu

wspólnych

rodzicami

dzia

w

procesie
opieku czowychowawczym

pedagog szkolny,
- konsultacje z rodzicami,

nauczyciele, rodzice

b) rozwijanie
wspó pracy rodzice

- sta y kontakt z rodzicami

– szko a, szko a –
rodzice w
dzia aniach
opieku czo –
wychowawczych
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5. Uczestnictwo

a) konsultowanie z

- udzia rodziców w pracy zespo ów

dyrekcja szko y,

Ca y czas

rodziców

przedstawicielami

przygotowuj cych dokumenty (Statut wychowawcy

realizacji

w podejmowani

rodziców

Szko y)

programu

u istotnych dla

najwa niejszych

szko y i

decyzji

spo eczno ci
szkolnej decyzji

poszczególnych klas,
pedagog i psycholog

- udzia rodziców w strukturach

dotycz cych
najistotniejszych

szkolny, nauczyciele,

szko y ( Rada Rodziców, Klasowe

rodzice

Rady Rodziców)

spraw szko y

OBSZAR VIII
WSPÓ PRACA Z INSTYTUCJAMI Z OTOCZENIA SZKO Y

Cel ogólny: Osi ganie korzy ci zarówno przez szko jak i jej otoczenie ze wzajemnej wspó pracy naszej placówki z
instytucjami dzia aj cymi w rodowisku szko y.

Odpowiedzialni
Cele szczegó owe

Zadania

Termin

Formy realizacji

i

realizacji

wspó odpowiedzialni
1. Otwarto
szko y na

a) nawi zanie
wspó pracy ze

zespó do spraw

Ca y czas

wspó pracy z :Poradni

promocji,

realizacji
programu

Psychologiczno -

wychowawcy,

instytucjami

lokalnym w celu

Pedagogiczn , Komend

nauczyciele

z jej otoczenia

wspierania procesu

Powiatow Policji, Stra

wychowania

Po arn , Stra

wspó prac z

rodowiskiem

- kontynuowanie

odzie y

Miejsk ,

Starostwem Powiatowym
w Chojnicach,
Powiatowym Urz dem
Pracy, Chojnickim Domem
Kultury, Chojnickim
Bankiem ywno ci,
Miejskim O rodkiem
Pomocy Spo ecznej, S d,
SANEPID, SZOK, PUP,

24 | S t r o n a

Program wychowawczy
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach

OHP

2. Kszta towanie

a) umo liwienie

komisja do spraw

Ca y czas

promocji, samorz d

realizacji

przedstawicielami ró nych

uczniowski,

programu

problemów

instytucji ze rodowiska

wychowawcy,

uczniów,

lokalnego,

nauczyciele

warunków

pomocy i wsparcia

wspó pracy

w rozwi zywaniu

umo liwiaj cy
ch realizacj

- organizowanie spotka
odzie y z

wychowawczoopieku czych
zada szko y
3.Zaanga owani
e szko y
w przygotowy
wanych przez

a) nawi zanie kontaktu - udzia szko y w
z instytucjami ze
rodowiska
lokalnego

wspó pracuj c
e instytucje
uroczysto ciac
h, akcjach,
i imprezach

b) podj cie dzia

dyrekcja szko y,

Ca y czas

uroczysto ciach, akcjach,

instytucje

realizacji

imprezach, konkursach

wspó pracuj ce,

programu

organizowanych przez

dyrekcje innych szkó

wspó dzia aj ce instytucje

ponadgimnazjalnych

i szko y ponadgimnazjalne

integruj cych
rodowisko
uczniowskie szkó
ponadgimnazjalnych
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4. Poszukiwanie

a) budowanie nowych

- wdra anie opracowanych

Zespó do spraw

przez szko oraz

promocji, nauczyciele, realizacji

nowych,

wi zi pomi dzy

ró norodnych

szko i instytucjami instytucje z jej otoczenia

form

lokalnymi

lokalnej
spo eczno ci
i rodowiska

programu

projektów i programów
cych dobru lokalnej

wspó dzia ania
dla dobra

samorz d uczniowski

Ca y czas

b) anga owanie

spo eczno ci i rodowisku

uczniów w
kreatywne dzia ania

- inicjatywy uczniów, ich

na rzecz szko y i

rodziców i pracowników

spo eczno ci

szko y w zakresie

lokalnej

umacniania wspó pracy
mi dzy cz onkami lokalnej
spo eczno ci

IV. Model absolwenta
Celem

ka dej

szko y

jest

uzyskanie

jak

najlepszych wyników w sferach:

edukacyjnej i wychowawczej. Do tego idea u d y równie nasza szko a. Fundamentem
tworzenia programu wychowawczego szko y jest model absolwenta. Aby stworzy
model nale y zada

sobie pytanie: czego chcemy nauczy

taki

m odego cz owieka, jakiego

cz owieka pragniemy wychowa ? W celu znalezienia odpowiedzi nale y uwzgl dni
zmiany gospodarcze, aktualne zjawiska spo eczne, potrzeby i oczekiwania rodowiska
lokalnego,

ale nie

tylko –

nale y tak e wzi

uniwersalne oraz tendencje przysz

pod

uwag warto ci ponadczasowe,

ciowe. Dlatego tak wa ne jest, aby pomóc m odym

cz owiekowi w tym, by stawa si coraz lepszy, b dzie stawa si

coraz bardziej dojrza y,

coraz bardziej twórczy, coraz bardziej yczliwy, czyli coraz lepszy. Absolwent Zespo u
Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach powinien:
by wyposa ony w wiedz i u yteczne w yciu umiej tno ci,
by gotów do wzi cia na siebie odpowiedzialno ci za swoj przysz

,

z szacunkiem odnosi si do swojego pa stwa i dba o jego dobro,
szanowa polskie dziedzictwo kulturowe i by otwartym na warto ci kultur
Europy,
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by przygotowany do wype nienia swych obowi zków rodzinnych i
obywatelskich,
poczuwa si do odpowiedzialno ci za w asne zdrowie,
szanowa godno

w asn oraz innych,

umie wybra warto ci naczelne i nimi kierowa si w yciu.

V. Zadania wychowawcy klasy

Oddzia em opiekuje si nauczyciel wychowawca.
Dla zapewnienia ci

ci i skuteczno ci pracy wychowawczej wskazane jest, aby

nauczyciel wychowawca opiekowa si danym oddzia em w ci gu ca ego etapu
edukacyjnego.
Nauczyciel wychowawca:
otacza indywidualn opiek ka dego ucznia w powierzonym mu oddziale
planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami uroczysto ci szkolne, klasowe
formy pracy zespo u klasowego;
wspó dzia a z nauczycielami ucz cymi w jego oddziale, uzgadniaj c i koordynuj c ich
dzia ania wychowawcze;
utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w sprawach dotycz cych ycia klasy i szko y,
informuje o post pach w nauce, frekwencji i zachowaniu ich dzieci;
wspó pracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami wiadcz cymi
kwalifikowan pomoc w rozpoznawaniu trudno ci oraz potrzeb uczniów i
organizowaniu im pomocy.
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VI. Zadania pedagoga szkolnego
Do zada pedagoga nale y w szczególno ci:
1. Prowadzenie bada i dzia

diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci
psychofizycznych uczniów w celu okre lenia przyczyn niepowodze edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron uczniów.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu
rozwi zywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie dzia

z zakresu profilaktyki uzale nie i innych problemów dzieci i

odzie y.
5. Minimalizowanie skutków zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie ró nych form pomocy w rodowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie dzia

mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
mo liwo ci, predyspozycji i uzdolnie uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
(fragment z Rozporz dzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szko ach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r., szczegó owe zadania psychologa szkolnego
okre lone s w statucie szko y, rozdzia IV § 28).
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VII. Zadania psychologa szkolnego
Do zada psychologa szkolnego nale y w szczególno ci:

1. Prowadzenie bada i dzia

diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych
uczniów w celu okre lenia przyczyn niepowodze edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów;
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu
rozwi zywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4. Podejmowanie dzia

z zakresu profilaktyki uzale nie i innych problemów dzieci i

odzie y;
5. Minimalizowanie skutków zaburze rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie ró nych form pomocy w rodowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6. Inicjowanie i prowadzenie dzia

mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych;
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
mo liwo ci, predyspozycji i uzdolnie uczniów;
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
(fragment z Rozporz dzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szko ach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r., szczegó owe zadania psychologa szkolnego
okre lone s w statucie szko y, rozdzia IV § 29).
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VII. Wspó praca z rodzicami
Wspó praca wychowawcza szko y z rodzicami ma na celu dobro poszczególnych
uczniów i ogó u spo eczno ci uczniowskiej (klasowej, szkolnej) oraz usprawnianie pracy
nauczyciela – wychowawcy.
Zasady wspó pracy: rodzice

szko a:

spotkania z dyrekcj i Rad Rodziców,
spotkania okoliczno ciowe,
spotkania z okazji uroczysto ci i imprez szkolnych czy klasowych,
spotkania z ekspertami pedagogicznymi,
spotkania indywidualne,
korespondencja – listy do rodziców,
wywiady rodowiskowe.
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IX. Plan Pracy Zespo u Wychowawczego na rok szkolny 2014/2015
Lp.

Zadania

Forma realizacji

1.

Opracowanie programu Zespo u
Wychowawczego.

2.

Akceptacja programu
wychowawczego na rok szkolny
2014/2017.
Opracowanie tematyki godzin
wychowawczych.

Przedstawienie propozycji dzia
dotycz cych realizacji Programu
Wychowawczego szko y.
Przedstawienie do konsultacji
organom szko y

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Przygotowanie
i przeprowadzenie wst pnej
diagnozy wychowawczej.
Prezentowanie osi gni uczniów.
Wzbogacanie systemu
nagradzania.
Motywowanie do nauki.
Tworzenie atrakcyjnej oferty zaj
pozalekcyjnych.
Realizacja planów
wychowawczych w klasach.

Opracowanie planu pracy
z uwzgl dnieniem zarz dze i
zalece Dyrektora Szko y.
Opracowanie ankiety
i przeprowadzenie bada
w klasach I.
Podsumowanie osi gni na
Radzie Pedagogicznej
Wprowadzanie nowych form
doceniania osi gni uczniów.
Realizowanie systemu
motywacyjnego.
Praca w ko ach zainteresowa .

Termin realizacji

wrzesie

wrzesie

wrzesie

wrzesie
luty, czerwiec
stycze , czerwiec
na bie co
na bie co

Ocena stopnia zrealizowanych
zada .

na bie co

10. Przestrzeganie prawa
obowi zuj cego na terenie szko y.

Konsekwencje zgodnie
z instrukcjami.

na bie co

11. Diagnozowanie problemów
wychowawczych.

Praca w zespo ach klasowych i
analiza problemów
wychowawczych.
Udzia w yciu szko y.

Wspieranie
samorz dno ci
uczniów.
Tworzenie
warunków
do
13.
prawid owego przebiegu praktyk.
czanie si
do inicjatyw
14. rodowiska lokalnego.
12.

Promowanie szko y
w rodowisku lokalnym.
Organizowanie uroczysto ci
patriotycznych i innych
16. z okazji wi t pa stwowych,
samorz dowych
i szkolnych.
Poszanowanie innych kultur i
tradycji poprzez tworzenie
17. sprzyjaj cych warunków do
wymiany do wiadcze w ramach
wspó pracy mi dzynarodowej.
18. Ewaluacja programu
wychowawczego szko y.
15.

Wspó praca
z pracodawcami.
Udzia w akcjach
i konkursach organizowanych
przez samorz dy lokalne.
Dbanie o pozytywny wizerunek
szko y.
Czynny udzia m odzie y.

na bie co
na bie co
zgodnie
z harmonogramem
na bie co
na bie co

zgodnie
z harmonogramem
Udzia m odzie y
w wymianie mi dzynarodowej.

Podsumowanie dzia
i wnioski do dalszej pracy.

zgodnie
z harmonogramem

czerwiec
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X. Tematyka godzin wychowawczych na rok szkolny 2014/2015
1. Bezpiecze stwo uczniów w szkole i podczas dni wolnych.
2. Poznajemy patrona naszej szko y.
3. Zaj cia integracyjne- budowanie wi zi w klasie..
4. Poznajemy swoje zainteresowania, pasje.
5. Zapoznanie z zasadami statutu szko y, dotycz cymi usprawiedliwiania godzin
nieobecnych. Stop wagarom.
6. Umiej tno

poszukiwania informacji.

7. Zagro enia p yn ce z Internetu.
8. Pomys na z

.

9. Niepe nosprawno - inny nie znaczy gorszy.
10. Niepe nosprawno - wszyscy jeste my równi.
11. Ksenofobia, czym jest, kogo i czego dotyczy.
12. Kole

stwo, przyja , mi

– czy znasz ró nice.

13. Rola wspó pracy i pomocy grupy w osi ganiu sukcesów, celów indywidualnych.
14. Umiem powiedzie „ Nie”- zaj cia z asertywno ci.
15. Sytuacja trudna, kryzysowa i ja.
16. By sob w grupie i umie powiedzie „ Nie”.
17. Polecam...............- ostatnio przeczytana ksi
itp.

, obejrzany film, program TV, koncert,

18. Dok d zmierzam – rola wykszta cenia w planowaniu przysz

ci.

19. Sposoby uczenia sie w klasie maturalnej.
20. Absolwent szko y na rynku pracy.
21. Oswajanie stresu.
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22. Warto ci, które s dla mnie wa ne, jak o nie dba .
23. Zdrowe od ywianie, a nauka.
24. Umiej tno

samooceny – moje zalety i wady.

25. Matura, studia- etap w moim yciu.
26. Moje plany yciowe – wyznaczenie d ugoterminowych celów.
27. Co znaczy by dojrza ym?
28. Umiej tne gospodarowanie czasem wolnym.
29. Jaki by mijaj cy rok szkolny, co by o, jest i b dzie dla mnie wa ne.
30. Jaki mam pomys na tematyk godzin z wychowawc w kolejnym roku szkolnym.
31. Bezpiecze stwo na wakacjach- np. czym jest i jak dzia a pigu ka gwa tu.

XI. Ewaluacja programu wychowawczego

Ci

emu rejestrowaniu post pów w realizacji programu wychowawczego podlegaj co roku:

- plany pracy wychowawcy klasowego i ich realizacja,
- wspó praca z rodzicami (protoko y z zebra

i frekwencja, rozmowy indywidualne,

informacje o post pach uczniów i dzia aniu szko y),
- organizacja i przebieg imprez i uroczysto ci szkolnych,
- organizacja, cele wycieczek szkolnych (karty wycieczek, wpisy do dziennika),
- organizacja zaj

pozalekcyjnych ( dzienniki),

- wspó praca z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- realizacja zada pedagoga szkolnego,
- pozytywne i negatywne zachowania uczniów na lekcjach, zaj ciach, przerwach i
uroczysto ciach (uwagi w dziennikach lekcyjnych, monitoring na korytarzu),
- dzia ania podj te wobec uczniów maj cych trudno ci w nauce i zachowaniu oraz trudn
sytuacj domowa.
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Realizacja zada

i dzia

zawartych w powy szym programie wychowawczym

zostanie poddana ewaluacji maj cej na celu dostarczenie informacji o osi gni ciach, a tak e
danych umo liwiaj cych dokonanie niezb dnych modyfikacji.

XII. Za czniki do Programu Wychowawczego Szko y
program profilaktyczny szko y,
wewn trzszkolny system doradztwa zawodowego,
plan pracy samorz du uczniowskiego,
harmonogram imprez i uroczysto ci szkolnych,
plan wycieczek i imprez turystycznych,
system interwencji wychowawczych,
powinno ci i tre ci wychowawcze dla poszczególnych zaj

edukacyjnych.

Osoby odpowiedzialne za realizacj programu
Dyrekcja
Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów
Pedagog szkolny
Psycholog szkolny
Piel gniarka szkolna

Program wychowawczy dla technikum, liceum oraz zasadniczej szko y zawodowej zosta
przedstawiony Radzie Rodziców dn. …………………………………………………..
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn………………………………….
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