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I. Założenia wstępne:
Szkoła jest środowiskiem społecznym, a jej najistotniejszym zadaniem jest takie wypełnianie swoich powinności
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które zapewnią właściwy, wszechstronny rozwój indywidualny i społeczny uczniów.
Zespół Szkół Zawodowych stawia przed sobą następujące zadania z zakresu edukacji i wychowania:
kształcenie uczniów, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się
świecie;
kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
umacnianie poczucia własnej wartości i pomoc w odnalezieniu osobistej drogi rozwoju;
stwarzanie warunków i motywowanie do rozwoju własnych zainteresowań, uzdolnień, aktywności na rzecz środowiska
szkolnego i lokalnego, do udziału w życiu szkoły i środowiska;
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, efektywnej komunikacji, odpowiedzialności za efekty własnego działania;
ukazanie złożoności i piękna świata oraz miejsce i rolę człowieka w przyrodzie;
propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom (używaniu środków uzależniających, agresji); profilaktykę
wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych, pomoc rodzinom ubogim, potrzebującym;

Zaplanowane zadania są osiągane poprzez:
realizację podstaw programowych określających treści przedmiotowe;
aktywizujące metody nauczania i wychowania, zespołowe formy pracy;
organizację zajęć pozalekcyjnych;
przejrzysty system oceniania;
sprawną organizację szkoły;
wspomaganie wychowania i uczenia się;
zapobieganie zjawiskom patologicznym;
współpracę z rodzicami i instytucjami wspomagającymi w pracy wychowawczej;
właściwy klimat pracy szkoły
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Założenia programu wynikają z diagnozy sytuacji, wniosków po ewaluacji oraz potrzeb środowiska szkolnego. Program koncentruje
się wokół 5 obszarów działania:
1. wychowania społecznego;
2. wychowania patriotycznego;
3. wychowania zdrowotnego;
4. wychowania ekologicznego;
5. pomocy w wyborze dalszej drogi zawodowej.
Szczegółowe treści Programu wychowawczego są ujmowane będą w planach pracy w kolejnych latach.

II. Rola podmiotów szkoły w realizacji zadań wychowawczych:
Podmiotami w pracy wychowawczej szkoły są:
1. uczniowie;
2. nauczyciele;
3. pedagog szkolny;
4. nauczyciel - doradca zawodowy
5. nauczyciele - bibliotekarze;
6. rodzice;
7. dyrektor szkoły;
8. pracownicy administracji i obsługi.
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Uczniowie
mają prawo do:
Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny i pracy umysłowej;
Opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo, zdrowie oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej, psychicznej i innymi formami patologii społecznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
Szerokiej i pełnej informacji o przysługujących mu uprawnieniach oraz obowiązkach wynikających z prawa oświatowego i
przepisów wewnątrzszkolnych;
Zapoznania się z dokumentami szkolnymi: Statutem, WSO, PSO, wymaganiami przedmiotowym
Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową (Samorząd Uczniowski, Samorządy Klasowe)
Korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz poradnictwa zawodowego
Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych;
Wszechstronnej pomocy ze strony dorosłych oraz pod opieką nauczyciela z pracowni szkolnych, sprzętu, środków
dydaktycznych
Swobodnego wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób nie naruszający godności innych;
Korzystania z tych form opieki socjalnej, którymi dysponuje Szkoła i Rada Rodziców;
Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
Korzystania ze szkolnych zbiorów bibliotecznych;
Organizowania zajęć kulturalnych, rozrywkowych, oświatowych, sportowych po uzyskaniu zgody Dyrektora

Uczniowie mają obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych:
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Systematycznie uczęszczać do szkoły i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
Przestrzegać zasad kultury wobec koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników, i wszystkich innych osób;
Godnie reprezentować Szkołę na zewnątrz;
Dbać o ład i porządek;
Dbać o estetykę ubioru;
Dbać o zdrowie i higienę osobistą;
Właściwie i sumiennie wykonywać przydzielone mu zadania, polecenia Dyrektora i nauczycieli;
Przebywać podczas zajęć edukacyjnych w wyznaczonych mu pomieszczeniach.
Przestrzegać Regulaminów pracowni przedmiotowych, sali gimnastycznej, czytelni;
Reagować na wszystkie uwagi nauczycieli i innych pracowników szkoły;
We wszystkich sytuacjach wątpliwych zwracać się do: wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, innego nauczyciela lub
dyrektora szkoły;
Uczestniczyć w uroczystościach szkolnych według kalendarza imprez;
Naprawienia szkody w przypadku nieumyślnego bądź umyślnego zniszczenia
Dostosować się do zakazu: przynoszenia do szkoły przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu innych oraz przedmiotów o
dużej wartości materialnej, używania w czasie lekcji i uroczystości telefonów komórkowych, palenia tytoniu, picia alkoholu,
używania narkotyków i dopalaczy
Uczniowie odpowiadają za efekty własnego uczenia się, swoje zachowanie oraz relacje z kolegami, nauczycielami i innymi
pracownikami szkoły

Podstawową strukturą samorządności uczniów jest klasa szkolna i samorząd klasowy.
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Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.
Reprezentacją ogółu uczniów jest Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą:
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
Zastępca;
Przewodniczący poszczególnych sekcji
Sposób wybierania członków Rady określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski realizuje następujące
zadania:
Inspiruje do pracy na rzecz środowiska szkolnego;
Rozwija samodzielność i odpowiedzialność za efekty własnego działania;
Uczestniczy w planowaniu życia szkoły.
Wyraża opinie uczniów w odniesieniu do różnych aspektów życia szkoły.
Doniosłą rolę w realizacji zadań wychowawczych pełnią nauczyciele – wychowawcy.
Wychowawca :
 dokonuje diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej i społecznej uczniów;
 opracowuje szczegółowy plan pracy wychowawczej w danej klasie;
 organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami prawa oświatowego i wewnętrznymi Szkoły
 realizuje tematykę godzin z wychowawcą po uprzednim jej ustaleniu z uczniami i rodzicami;
 analizuje postępy w nauce oraz przyczyny niepowodzeń uczniów swojej klasy;
 organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami i niepowodzeniami szkolnymi;
 kontroluje frekwencję klasy;
 ustala tygodniowe dyżury w klasie;
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 prowadzi dokumentację klasy (dziennik, arkusze ocen, świadectwa);
 współpracuje z rodzicami w sprawach dotyczących uczniów, włącza ich w programowe i organizacyjne sprawy klasy;
 przygotowuje tematykę i prowadzi zebrania z rodzicami;
 prowadzi doradztwo pedagogiczne dla rodziców uczniów z niepowodzeniami szkolnymi;
 informuje rodziców o postępach w nauce, zachowaniu i frekwencji;
 uczestniczy w rozstrzyganiu różnych spraw klasowych (m.in. konfliktów między uczniami, między uczniem a społecznością
szkolną, nauczycielem);
 organizuje wycieczki klasowe;
 koordynuje działania związane z organizacją imprez klasowych;
 współpracuje z:


pedagogiem szkolnym



szkolnym doradcą zawodowym



nauczycielami i innymi wychowawcami w zakresie koordynacji działań wychowawczych,



dyrektorem szkoły,



pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej,



instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia i niosącymi im pomoc.

Pedagog szkolny :
 prowadzi badania i działania diagnostyczne wśród uczniów;
 diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole;
 udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 podejmuje działania w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
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 podejmuje działania mające na celu minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania,
inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 wspiera nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 prowadzi dziennik pedagoga szkolnego;
 współpracuje z:


nauczycielami i innymi wychowawcami w zakresie koordynacji działań wychowawczych,



dyrektorem szkoły,



szkolnym doradcą zawodowym,



pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej,



instytucjami wspomagającymi rozwój ucznia i niosącymi im pomoc.

Nauczyciel - bibliotekarz:
 gromadzi i opracowuje zbiory
 prowadzi edukację medialną i czytelniczą;
 zapoznaje z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej;
 organizuje wycieczki do biblioteki miejskiej i pedagogicznej;
 inspiruje uczniów do czytania książek i czasopism, poszukiwania i wykorzystania informacji;
 kształci umiejętność korzystania ze zbiorów;
 przygotowuje wystawy nowości wydawniczych dla uczniów i nauczycieli
 informuje o nowych pozycjach książkowych młodzież i nauczycieli
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 informuje nauczycieli o pomocach dydaktycznych np. filmach, poradnikach...
Doradca zawodowy:
 systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomaga w planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej;
 gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe
 prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 udziela indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;
 wskazuje zainteresowanym źródła informacji na temat rynku pracy, programów edukacyjnych UE
 koordynuje działalność informacyjno – doradczą prowadzoną przez szkołę
 współpracuje z:


dyrektorem szkoły,



pedagogiem szkolnym,



pielęgniarką szkolną w zakresie wymagań zdrowotnych związanych z wybranym zawodem,



instytucjami rynku pracy wspomagającymi rozwój zawodowy uczniów,



współpracuje z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno –
zawodowego,



wspiera nauczycieli - wychowawców w udzielaniu informacji edukacyjno – zawodowej,



prowadzi dziennik szkolnego doradcy zawodowego.



rozwija postawy przedsiębiorcze i kreatywne poprzez koordynowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i Dnia
Przedsiębiorczości.
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Rodzice
Decydują we wszystkich sprawach dotyczących swoich dzieci, kierując się miłością i dobrem dziecka. Rodzice zaspokajają
potrzeby materialne i emocjonalne dziecka i ponoszą odpowiedzialność za jego zdrowie, rozwój, wychowanie i przygotowanie do
dorosłego życia oraz za wzajemne relacje. Rodzice powierzają swoje dziecko szkole w celu kształcenia i wychowania. Rodzice są
najważniejszymi partnerami w pracy wychowawczej szkoły.
Reprezentacją Rodziców w Szkole jest Rada Rodziców.
Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem Rodziców w realizacji zadań Szkoły. Współpracuje z Dyrektorem Szkoły,
Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i
organizacjami.
ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach dydaktycznych oraz wychowawczo – opiekuńczych dotyczących dzieci.
2. Na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu wychowawcy z rodzicami wybiera się spośród rodziców 3 osobową radę klasową.
3. Rada klasowa wybiera spośród siebie delegata działającego w Radzie Szkoły.
4. Rodzice współdziałają w realizacji zadań szkoły przez współpracę z dyrekcją i nauczycielami.
mogą przekazywać dyrekcji i wychowawcy osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela Rady Szkoły.

Swoje opinie rodzice

5. Wychowawca klasy i nauczyciele w kontaktach z rodzicami spełniają funkcję koordynacyjną, informacyjną, wspomagającą.
6. Współpraca z rodzicami przybiera formę kontaktów grupowych i indywidualnych:
a) formy grupowe
- zebrania z rodzicami co najmniej 3 razy w roku szkolnym,
- spotkania okolicznościowe np. z okazji uroczystości i imprez szkolnych i klasowych;
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b) formy indywidualne:
- konsultacje z nauczycielami,
- kontakty korespondencyjne,
- kontakty telefoniczne;
- kontakty za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
- pisemne wezwania rodziców
Pracą szkoły, w tym realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje dyrektor szkoły.
Dyrektor szkoły w szczególności:
Tworzy warunki do prowadzenia efektywnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, buduje klimat współpracy,
partnerstwa, wzajemnego zaufania;
Tworzy warunki do aktywności na terenie szkoły jednostek i grup składających się na jej środowisko: nauczycieli, uczniów,
rodziców;
Integruje środowisko szkoły wokół jej celów;
Wspiera nauczycieli – wychowawców, ich rozwój zawodowy i osobisty;
Umożliwia nauczycielom, rodzicom i uczniom realny wpływ na jakość pracy szkoły, w tym realizację zadań wychowawczych;
Informuje o sytuacji wychowawczej szkoły;
Stoi na straży praworządności na terenie szkoły;
Współpracuje z osobami i instytucjami niosącymi pomoc dziecku i rodzinie oraz ze środowiskiem lokalnym;
Promuje uczniów, nauczycieli, szkołę.
Szczegółowe zadania Dyrektora zawarte są w Statucie Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku
Wszyscy pracownicy szkoły mają wpływ na wychowanie.
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III. Cele programu wychowawczego i formy realizacji.
OBSZAR 1: WYCHOWANIE SPOŁECZNE
Cele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przestrzeganie zasad życia społecznego.
Przestrzeganie zasad kultury w kontaktach interpersonalnych.
Poszanowanie godności osobistej.
Przeciwdziałanie przejawom wandalizmu, agresji, przemocy.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie szkoły i estetykę otoczenia.
Doskonalenie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie.
Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi.
Rozwijanie umiejętności właściwego gospodarowania czasem wolnym.

Formy realizacji:
Uczestniczenie w zajęciach wspierających proces socjalizacji i rozwój osobowościowy.
Organizowanie wyjść do kina, wyjazdów do teatru, wycieczek, spotkań z przedstawicielami środowiska kulturalnego.
Wykorzystywanie filmów dydaktycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
Organizowanie wystaw ciekawych książek i czasopism, prezentowanie nowości książkowych, audycji kulturalnych i
muzycznych przez radiowęzeł.
5. Organizowanie apeli porządkowych.
1.
2.
3.
4.
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Podejmowane działania
(sposoby realizacji)
1. Zajęcia integracyjne w
klasach I.

2. Zapoznanie uczniów klas I
i przypomnienie w klasach
starszych treści
dokumentów szkolnych.
3. Tworzenie norm
grupowych.

4. Pogadanka na temat
poszanowania godności
drugiego człowieka.

5. Zajęcia wspierające
rozwój osobowości i
proces socjalizacji.

6. Promowanie różnych
pozalekcyjnych form
spędzania czasu wolnego
7. Wyjścia do kina, wyjazdy
do teatrów, muzeów, filmy
edukacyjne.
-

Treść

Termin
realizacji

IX – X
wzajemne poznawanie się
młodzieży,
komunikacja interpersonalna,
umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność za siebie i innych;
IX - XI
Regulamin ucznia,
Regulamin Przyznawania
PomocyPieniężnej,
WSO; PSO
Cały rok
zasady savoir – vivre,
szkolny
sposoby rozwiązywania konfliktów
zgodnie z przyjętymi normami,
współtworzenie atmosfery w klasie;
W miarę
respektowanie praw drugiego
potrzeb
człowieka,
poszanowanie własności prywatnej,
właściwe zachowanie się wobec
innych;
IX – VI
umiejętność prawidłowego
komunikowania się,
konflikty i sposoby ich
rozwiązywania,
asertywność,
emocje i ich znaczenie;
Na bieżaco
możliwości spędzania czasu
wolnego oferowane przez szkołę,
pogłębianie zainteresowań,
efektywne wykorzystywanie czasu;
Wg
poprawne zachowanie się
harmonogramu
w miejscu publicznym,
promowanie sztuki wysokiej

Odpowiedzialni

Uwagi

wychowawcy

wychowawcy

nauczyciele

nauczyciele

nauczyciele, pedagog
szkolny

opiekunowie zajęć
pozalekcyjnych

wychowawcy,
nauczyciele
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8. Pogadanki, dyskusje
tematyczne.

umiejętność dyskutowania,
aktywnego słuchania, formułowania
sądów i argumentów,
rozwijanie dociekliwości
poznawczej.

IX – VI

nauczyciele, pedagog
szkolny

9. „Mam prawa i obowiązki”
- tematyka zajęć

zapoznanie uczniów z ich prawami i
obowiązkami
uświadomienie konsekwencji
wynikających z posiadania praw i
obowiązków
rozwijanie samoświadomości i
samorządności uczniów
umiejętność działania w zespole
rozwijanie zainteresowań
integrowanie społeczności szkolnej

IX – V

wychowawcy

10. Przygotowanie apeli z
okazji:
- Dnia Edukacji
- Bożego Narodzenia
- Dnia Samorządności
- pożegnania uczniów z klas
kończących naukę

X
XII
III
IV, VI

wg planu pracy szkoły
katechetki
opiekun SU
wychowawcy klas III i I
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OBSZAR 2: WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE.
Cele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kształtowanie szacunku do państwa jako dobra wspólnego.
Kształtowanie szacunku do symboli narodowych: hymnu, flagi państwowej, godła.
Pogłębianie wiedzy z zakresu historii państwa, narodu, budzenie uczuć patriotycznych, poczucia wartości Polaka w UE.
Pogłębianie wiedzy o kulturze i tradycji miasta i regionu - małej ojczyźnie.
Przekazywanie wiedzy o tradycjach narodowych.
Kultywowanie ceremoniału uroczystości szkolnych.

Formy realizacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zajęcia poświęcone symbolom narodowym (znajomość hymnu).
Organizowanie apeli z okazji świąt narodowych.
Wycieczki po regionie.
Zajęcia na temat kultury i tradycji miasta i regionu.
Organizowanie wystaw rocznicowych.
Odwoływanie się do treści patriotycznych zawartych w różnych środkach masowego przekazu.
Stworzenie listy ciekawych pozycji książkowych o walorach patriotycznych.
Spotkanie z pracownikami IPN-u
Wyjście do kina na filmy o treści patriotycznej.
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Zadania

Podejmowane działania (sposoby
realizacji)

1. Budowanie więzi ze 1. Udział wszystkich uczniów w
szkołą.
uroczystościach szkolnych.
Przestrzeganie ceremoniału.
2. Angażowanie uczniów do realizacji
imprez szkolnych organizowanych na
terenie szkoły i poza nią
3. Przygotowanie „Dnia Otwartego
Szkoły”.
2. Kształtowanie
poczucia więzi z
miastem i
regionem.

3. Rozwijanie więzi
z ojczyzną
oraz tożsamości
narodowej

1. Konkurs wiedzy o Giżycku i Twierdzy
Boyen

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Według planu pracy
szkoły

wychowawcy

Kryterium sukcesu

Uczniowie biorą udział w
uroczystościach
szkolnych
Według planu pracy
wychowawcy
Uczniowie aktywnie
szkoły i
uczestniczą w
harmonogramu
uroczystościach i
imprez
imprezach.
Wg planu pracy
Wg planu pracy szkoły Uczniowie aktywnie
szkoły
uczestniczą w
przygotowaniach „Dnia
Otwartego”
III
Nauczyciel historii,
Uczniowie aktywnie
nauczyciel geografii uczestniczą w konkursie

2. Udział w lokalnych imprezach

Wg harmonogramu Wychowawcy, opiekun Uczniowie aktywnie
SU
uczestniczą w imprezach,

3. Uczestnictwo w wystawach lokalnych

Zgodnie z terminem
wystaw

1. Przygotowanie i udział uczniów w
szkolnych apelach z okazji:
Święta Niepodległości,
2. Udział w miejskich uroczystościach
z okazji świąt narodowych

XI,

XI, V

Wychowawcy
Nauczyciele historii
i geografii
Nauczyciele zgodnie z
harmonogramem

Wyznaczeni
nauczyciele wg
harmonogramu

Uczniowie aktywnie
uczestniczą
Uczniowie godnie
uczestniczą w
uroczystościach

Uczniowie godnie
uczestniczą w
uroczystościach
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4. Edukacja medialna

4. Zrealizowanie tematu na godzinach z
Wg harmonogramu Wychowawcy, opiekun
wychowawcą:
SU
Co dziś znaczy dla mnie słowo
„patriotyzm”.
3. Gazetka szkolna z okazji rocznic
Wg potrzeb
nauczyciel historii
historycznych
nauczyciel bibliotekarz

Uczniowie aktywnie
uczestniczą w imprezach,
rajdzie.

1. Prezentowanie na lekcjach filmów
dokumentalnych o treści patriotycznej.

X-V

wychowawcy,
nauczyciele historii

Młodzież obejrzała filmy

2. Udział w projekcjach fabularnych o
treści historycznej

Zgodnie z
terminarzem

wychowawcy

Młodzież obejrzała film

3. Stworzenie listy ciekawych pozycji
książkowych o walorach patriotycznych.

I semestr

Rozszerzenie wiedzy
o historii najnowszej

Nauczyciel –
Lista została stworzona i
bibliotekarz, nauczyciel uczniowie zostali z nią
polonista
zapoznani.
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OBSZAR 3:WYCHOWANIE ZDROWOTNE.
Cele:
Stwarzanie warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Rozpoznawanie zagrożeń i nabycie umiejętności właściwego zachowania się wobec nich.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Formy realizacji:
Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
Spotkania uczniów i rodziców ze specjalistami.
Wykorzystywanie filmów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej.
Obchody Dnia bez papierosa oraz Światowego dnia walki z AIDS.
Udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i innych.

Zadanie
1. Kształtowanie
umiejętności
rozpoznawania
zagrożeń, jakie
niosą ze sobą
używanie środków
odurzających i
choroby XXI
wieku oraz
umiejętności
właściwego
zachowania się
wobec nich.

Podejmowane działania
(sposoby realizacji)
Zajęcia profilaktyczne
warsztaty,
dyskusje,
prace w grupach,
rozmowy indywidualne;
Obchody dnia bez
papierosa.
Światowy dzień walki z
AIDS.

Treść

Termin
realizacji

Odpowiedzialni

Kryterium
sukcesu

wychowawcy,
Wg programu
pedagog szkolny profilaktyki

(zgodnie z programem profilaktyki)
cały rok szkolny

skutki palenia papierosów,
umiejętność odmawiania

XI

drogi zakażenia i sposoby
zapobiegania;

XII

pielęgniarka,
pedagog szkolny,
wychowawcy
pielęgniarka,
wychowawcy

Uczniowie znają
skutki palenia
papierosów.
Uczniowie wiedzą,
jakie są drogi
zakażenia i sposoby
zapobiegania.
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2. Przekazanie
zasad właściwego
dbania o higienę
osobistą,
otoczenia i
własne zdrowie,
kształtowanie
umiejętności
aktywnego
spędzania czasu
wolnego.

1. Spotkanie z pielęgniarką
szkolną na temat higieny
osobistej.

przestrzeganie higieny
osobistej i jej znaczenie,
nawyki higieniczne,
higiena otoczenia;

2. Współpraca z
instytucjami
wspomagającymi,
spotkania ze specjalistami

rozróżnianie czynników
pozytywnych i negatywnych
wpływających na zdrowie i
rozwój psychofizyczny,
promowanie zdrowego stylu
życia;
sposoby radzenia ze
stresem,
formy spędzania wolnego
czasu;
właściwy dobór diety; problem
anoreksji i bulimii.

3. Właściwe odżywianie
pogadanka,
audycja radiowa,
tablice informacyjne.
5. Aktywne formy spędzania
czasu wolnego.
rajdy, wycieczki,
udział w pozalekcyjnych
zajęciach.

racjonalne wykorzystywanie
czasu wolnego,
dbałość o własne zdrowie i
kondycję fizyczną;

6. Filmy edukacyjne o
tematyce zdrowotnej.

sposoby dbania o zdrowie
psychiczne i fizyczne

Według
harmonogramu

X - VI

Uczniowie znają i
stosują zasady
właściwego dbania
o higienę osobistą i
otoczenia.
wychowawcy,
Wzrasta liczba
pedagog szkolny spotkań ze
specjalistami.
Uczniowie
rozróżniają
pozytywne i
negatywne czynniki
wpływające na
zdrowie.
wychowawcy,
pielęgniarka
szkolna

XII, IV

nauczyciele
przedmiotów
gastronomicznych,
wychowawcy

Według
harmonogramu

nauczyciele,
wychowawcy

XI –VI

wychowawcy

Malejąca liczba
problemów
zdrowotnych
wynikających z
niewłaściwego
odżywiania.
Wzrasta ilość
uczniów biorących
udział w rajdach,
wycieczkach,
zajęciach
pozalekcyjnych.
Wzrasta liczba
filmów
prezentowanych
młodzieży.
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3. Profilaktyka

1. Realizacja elementów
programu „Jak żyć z
ludźmi?”
2. Program NOE
3. Spotkania ze
specjalistami

- rozróżnianie czynników
Cały rok
pozytywnych i negatywnych
szkolny
wpływających na zdrowie i rozwój
psychofizyczny,
- umiejętność dokonywania
wartościowych dla zdrowia
wyborów

wychowawcy
pedagog szk.

Wzrasta wiedza o
szkodliwym wpływie
na zdrowie alkoholu
i innych środków
zmieniających
świadomość
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OBSZAR 4:WYCHOWANIE EKOLOGICZNE.
Cele:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska.
Rozwijanie umiejętności życia w symbiozie z przyrodą.
Uświadomienie konieczności poszanowania otaczającej nas przyrody.
Uświadomienie konsekwencji degradacji środowiska.
Zapoznanie z możliwościami wykorzystania surowców wtórnych.

Formy realizacji:
1.
2.
3.
4.

Uczestnictwo w akcjach ekologicznych.
Dbałość o tereny zielone wokół szkoły.
Realizowanie tematyki ekologicznej na zajęciach.
Wycieczki, rajdy krajoznawcze, konkursy.

Zadania

Podejmowane działania
(sposoby realizacji)

1. Kształtowanie wrażliwości j 1. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
na problemy przyrody
i krajobrazu.
2. Dbanie o otoczenie szkoły.
3. Wycieczki krajoznawcze.
2. Stosowanie zasad higieny 1. Sortowanie odpadów:
środowiskowej w życiu
-zbiórka baterii,

Termin realizacji

Odpowiedzialni

IX, IV

nauczyciel ochrony
środowiska

cały rok szkolny

nauczyciel ochrony
środowiska
wychowawcy
nauczyciele geografii,
biologii
nauczyciele geografii,
biologii, chemii

Według
harmonogramu
Według potrzeb

Kryterium
sukcesu
Duża ilość uczniów
biorąca udział w
akcji.
Otoczenie szkoły jest
zadbane.
Wzrasta ilość
wycieczek
krajoznawczych.
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codziennym
3.

-zbiórka makulatury.

Aktywne uczestnictwo w
1. Udział w akcjach „Sprzątanie
inicjatywach na rzecz
Świata”.
ochrony i poprawy stanu
środowiska oraz tworzenie 4. Udział w konkursach
własnych projektów i
plastycznych, literackich,
podejmowanie inicjatyw.
fotograficznych, muzycznych o
tematyce proekologicznej,
przyrodniczej.
5. Obchody Dnia Ochrony
Środowiska

6. Samodzielne pogłębianie 1. Redagowanie gazetek
własnej wiedzy i
ściennych.
świadomości ekologicznej
oraz pomoc w tym zakresie 2. Udział w kolejnych edycjach
innym
Olimpiady Ekologicznej.
7. Wyjazdy uczniów
na zieloną szkołę

1. Udział uczniów w zajęciach.

IX
Według
harmonogramu

VI

nauczycieel geografii,
biologii
nauczycieel geografii,
biologii
wychowawcy

Zgodnie z
harmonogramem

nauczyciele geografii,
biologii
wychowawcy
nauczycieel geografii,
biologii
wychowawcy
nauczycieel geografii,
biologii

Cały rok szkolny

nauczyciele

Według potrzeb

Duża ilość uczniów
biorąca udział w
akcji.
Duża ilość uczniów
biorąca udział w
konkursach.
Uczniowie angażują
się w organizację
obchodów.
Duża ilość i ciekawa
tematyka gazetek.
Udział uczniów w
Olimpiadzie.
Udział uczniów w
wyjeździe.
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OBSZAR 5: POMOC UCZNIOM W WYBORZE DALSZEJ DROGI ZAWODOWEJ.
Cele:
1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu
kariery edukacyjnej i zawodowej.
2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, takich jak:
bezrobocie,
problemy zdrowotne,
adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
4. przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Formy realizacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lekcje wychowawcze z zakresu preorientacji zawodowej.
Spotkania z przedstawicielami rynku pracy.
Spotkania z doradcą zawodowym, specjalistą ds. orientacji zawodowej z PORE.
Spotkania z pracodawcami.
Spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni.
Spotkania z absolwentami.
Jednodniowe praktyki u pracodawców w ramach Dnia Przedsiębiorczości.

24

Zadanie
1. Preorientacja
zawodowa.

Podejmowane działania (sposoby
realizacji)
1. Systematyczne diagnozowanie
zapotrzebowania na informacje i
pomoc w planowaniu kształcenia i
kariery zawodowej.
2. Zapoznanie z możliwościami
dalszej edukacji na podbudowie
zasadniczej szkoły zawodowej, szkól
policealnych oraz szkół wyższych na
podstawie prezentacji informatorów.
3. Udzielanie indywidualnych porad
edukacyjnych i zawodowych uczniom i
ich rodzicom.
4. Prowadzenie grupowych zajęć
aktywizujących:
3. nauka autoprezentacji,
4. preferencje zawodowe,
5. poznanie swoich mocnych stron.
5. Spotkania z ciekawymi ludźmi
różnych profesji (współpraca z
instytucjami wspierającymi
wewnątrzszkolny system doradztwa –
PUP, PORE, MCK - OHP).
6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w
działaniach doradczych.
7. Wzbogacanie warsztatu pracy o
nowoczesne środki przekazu informacji
8. Organizowanie spotkań z
przedstawicielami szkół wyższych

Odpowiedzialni

Termin
realizacji
Cały rok szkolny

Doradca zawodowy

Wychowawcy, doradca
zawodowy

I semestr

Wychowawcy, doradca
zawodowy

Według potrzeb

Doradca zawodowy,
nauczyciele

Cały rok szkolny

Kryterium sukcesu
Ułatwienie dostępu do informacji
edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu i
kierunku kształcenia.
Uczniowie są zapoznani z wykazem
szkół, zasadami przyjęć do
wybranych szkół oraz
informatorami.
Uczniowie i rodzice otrzymują
wskazówki potrzebne do podjęcia
decyzji o wyborze zawodu lub
szkoły.
Uczniowie potrafią dokonać
autoprezentacji, znają swoje mocne
strony.
Zaplanowane spotkania odbyły się

Doradca zawodowy
Według
harmonogramu

Doradca zawodowy

Według potrzeb

Wychowawcy, doradca
zawodowy
Doradca zawodowy

Cały rok szkolny
Cały rok szkolny

Zaplanowane spotkania odbyły się,
zostały przekazane materiały.
Udostępnienie osobom
zainteresowanym.
Udział młodzieży.
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IV. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
Młodzież ZSZ uczestniczy w następujących uroczystościach:





o charakterze patriotycznym
udział delegacji w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej
udział delegacji w obchodach upamiętniających dzień 17 września 1939
apel z okazji Dnia Edukacji
apel z okazji Święta Niepodległości
obchody rocznicy 13 grudnia
apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
o charakterze religijnym
- jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia
o charakterze integracyjnym, edukacyjnym
obchody Dnia Samorządności
andrzejki klasowe
wigilie klasowe
- pożegnanie klas kończących naukę w szkole
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V. WIZERUNEK ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

1. Zachowuje obowiązujące w życiu społecznym normy.
2. Sprawnie posługuje się wiedzą i umiejętnościami podczas rozwiązywania różnych problemów.
3. Umie wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę.
4. Ma poczucie więzi z ojczyzną i przejawia postawy patriotyczne.
5. Umie planować własną naukę i określać przed sobą cele.
6. Posiada umiejętność autoprezentacji, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi.
7. Efektywnie współdziała w zespole, jest twórczy i odpowiedzialny.
8. Rozważnie podejmuje decyzje indywidualne i odnoszące się do grupy, ma świadomość konsekwencji.
9. Jest tolerancyjny, wrażliwy na ludzką krzywdę.
10.Szanuje przyrodę i otoczenie w którym się znajduje.
11.Szanuje język ojczysty.
12.Potrafi rozwiązywać spory i konflikty za pomocą argumentów a nie agresji.
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VI.

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.

Przebieg i efekty pracy w zakresie wychowania są poddawane systematycznej obserwacji i ocenie.
Sposoby i środki ewaluacji:
Obserwacja zachowania uczniów, stopnia rozumienia i zinternalizowania norm.
Obserwacja postępu w zachowaniu i nauce (okresowa ocena postępu).
Ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich – prace plastyczne, fotograficzne, literackie (przegląd).
Ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach.
Frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę (analiza dokumentów).
Wyniki ewaluacji programu przeprowadzanej wśród uczniów i ich rodziców (ankieta, wywiad, rozmowa).
Ocena samopoczucia uczniów w szkole (ankieta, obserwacja, wywiad).
Proponowane wskaźniki ewaluacji:
A. Ilościowe
Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych.
Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, edukacyjnych, procent ogółu uczniów.
Ilość prac wykonanych przez uczniów.
Liczba uczniów z problemami wychowawczymi.
Liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów.
Ilość wycieczek organizowanych przez szkołę.
Liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły.
B. Jakościowe
Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Umiejętności, wiadomości, postawy uczniów.
Samopoczucie uczniów w klasie i w szkole.
Przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach.
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Przestrzeganie zasad sformułowanych w programie.
Postęp w zachowaniu i uczeniu się.
Współpraca z rodzicami uczniów.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
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VII. PODSTAWA PRAWNA
1. Konstytucja RP;
2. Konwencja o prawach dziecka
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.;
4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego Dz. U. Nr 61/2001 poz. 625;
5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982 r. z późn. zmianami;
6. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 09.11.1995 r. z póżn. zm.
7. Ustawa z dn. 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawa o
zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 8 kwietnia 2010 r. oraz
ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. Nr 81, poz .529 z dnia 8 kwietnia 2010 r.
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.145) oraz ustawa o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 105, poz. 614 z dnia 24 maja 2011 r.)
9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z dnia 20 października 1994 r.) oraz ustawa o
zmianie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.)
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania
11. Europejska Karta Praw Człowieka
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