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1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH  PROWADZONYCH  

W SZKOLE: 

 Konstytucja RP ( art. 48,53,54,70,72)  

 Statut szkoły  

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka, 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DzU z 1996r. Nr 67, poz 329) 

wraz z jej późniejszymi zmianami ( szczególnie jej preambuła),  

 Karta Nauczyciela  

 Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie                  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 

z 2002r. Nr. 10, poz. 96, z póź. zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie                

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, 

poz. 1100) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004r.            

w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego....  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego – Dz.U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 

 

2. WPROWADZENIE DO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

Podstawowym założeniem programu wychowawczego naszej szkoły jest przekonanie, że 

pomost miedzy edukacją a wychowaniem  to zintegrowanie oddziaływań wychowawczych, 

profilaktycznych oraz z zakresu promocji zdrowia w spójną całość. Ideą przewodnią edukacji 

w szkole jest harmonijna realizacja zadań  w zakresie przekazywania uczniom wiedzy, 

kształcenia ich umiejętności oraz wspomagania rozwoju osobowego i kształcenie postaw. 

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza to elementy, których nie można od siebie 

oddzielić. Muszą one stanowić wzajemnie uzupełniającą się całość i być ze sobą ściśle 

powiązane. Marginalne traktowanie jednej z nich na rzecz innej, może doprowadzić do 

niepowodzeń zarówno działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 Konstruując niniejszy dokument autorzy kierowali się ideą  iż harmonijne oddziaływanie 

w zarówno w zakresie przekazywania wiedzy jak i kształtowania umiejętności i postaw jest 

podstawowym zadaniem  edukacji szkolnej, staje się oknem na świat oraz kształtuje ludzi 

obywateli świata gotowych na wszelkie wyzwania XXI wieku. Staraliśmy się by SZPW był 

spójny ze statutem szkoły a w szczególności z jej misją i sylwetką absolwenta,  aby nasz 

program nie był martwym dokumentem  lecz odbiciem realnych potrzeb i spójnych działań 

wychowawczych w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Dlatego program naszego zespołu 

zakłada, że wychowywanie młodego człowieka będzie miało miejsce w każdym momencie 

edukacji. Bez względu na to, czy nauczamy przedmiotów humanistycznych, ścisłych, 

sportowych, czy pracujemy z młodzieżą na różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, czy tez 

organizujemy imprezy szkolne takie, jak akademie, dyskoteki, wycieczki, konkursy, zawsze 

jednocześnie uczymy, opiekujemy się powierzonymi nam uczniami. 
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 Program powstał przy współpracy całej społeczności szkolnej którą w naszej szkole 

tworzą zarówno uczniowie, nauczyciele, rodzice jak i niepedagogiczni pracownicy szkoły. 

Analiza przeprowadzonych ankiet pokazała nam jak traktują i postrzegają oni wychowanie , 

co jest dla nich ważne, które zagadnienia stanowią priorytety. Realizując program będziemy 

bazowali na zasobach szkoły w dziedzinie wychowania tj. wiedza i kompetencje 

przedmiotowe nauczycieli, doradztwo w sprawach wychowawczych, baza szkoły, środowisko 

wspierające wychowanie, istniejące tradycje, wiedza i umiejętności wychowawcze 

nauczycieli, doświadczenie w pracy wychowawczej 

Poniższy program wychowawczy w pełni uwzględnia wszystkie cele i zadania szkoły. 

Wynika także z zapotrzebowania uczniów i ich rodziców, ukierunkowanego na kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń współczesnego świata takich, jak dewaluacja wartości, 

przemoc wobec słabszych, agresja, wandalizm, różnego rodzaju uzależnienia, kult pieniądza, 

szybko rosnąca dewastacja środowiska.  

 Realizacja tego programu ma pomóc sprostać wielu problemom młodych ludzi takim, 

jak: słaba frekwencja, niechęć do szkoły, nauki, nauczycieli i rodziców, zahamowania, 

niewiara w siebie, apatia, agresja czy szukanie akceptacji i własnego miejsca w różnego 

rodzaju subkulturach i sektach. 

 

3. MISJA SZKOŁY 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest placówką kształcącą i wychowującą młodzież   

w zawodach zgodnych  z zapotrzebowaniem rynku pracy, zachowującą dobrą jakość 

kształcenia dzięki rozwojowi zawodowemu i samorealizacji nauczycieli oraz efektywnej 

współpracy z otoczeniem, funkcjonującą dla przekazywania wiedzy uczniom w bardzo 

dobrych warunkach kształcenia i atmosferze sprzyjającej zdobywaniu osiągnięć, a także 

wymianie doświadczeń w procesie edukacji.  

 

4. SYLWETKA ABSOLWENTA   

 Jako pracownika i osoby podejmującej dalszą naukę. 

-  dobrze wykwalifikowany pracownik; 

-  przygotowany do wejścia na rynek pracy; 

-  przedsiębiorczy, twórczy; 

-  odpowiedzialny; 

-  ambitny, podejmujący dalsze dokształcanie; 

-  umiejący posługiwać się językami obcymi i komputerem; 

-  potrafiący dokonywać właściwych wyborów. 

 Jako obywatela Polski i Europy. 

- znający zasady państwa demokratycznego; 

- świadomie podejmujący przemyślane decyzje; 

- dbający o wspólne dobro; 

- potrafiący funkcjonować w zjednoczonej Europie; 

- znający i szanujący polskie dziedzictwo kulturowe, otwarty na europejskie  

  i światowe wartości kultury. 
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 Jako człowieka kierującego się w życiu uniwersalnym systemem wartości. 

- szanujący tradycje i wartości rodzinne, prawa drugiego człowieka; 

- tolerancyjny, otwarty na potrzeby drugiego człowieka; 

- wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę; 

- dbający o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne (także bez nałogów); 

- potrafiący w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego. 

 

5.  DZIAŁANIA I ZADANIA NAKIEROWANE NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW 

      OPISANYCH W SYLWETCE ABSOLWENTA I MISJI SZKOŁY 

A) Kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do drugiego człowieka. 

Zadania: 

1. Pomaganie uczniom w wyborze hierarchii wartości i postaw na dalsze życie  w otaczającej 

     ich rzeczywistości. 

2. Znajomość praw człowieka przez uczniów naszej szkoły. 

3. Kształtowanie postawy tolerancji  

4. Tworzenie atmosfery życzliwości i tolerancji. 

5. Budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

6. Kształtowanie potrzeby otwartości na drugiego człowieka. 

7. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych związanych z  pozaagresywnymi        

   sposobami porozumiewania się. 

8. Zapoznanie uczniów z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencją 

    o Prawach Dziecka. 

9. Przekazywanie wiedzy na temat działalności na rzecz tolerancji i pokoju realizowana  

    przez organizacje międzynarodowe. 

Spodziewane efekty: 

uczeń będzie: 

-  stosował prawa, obowiązki i zasady zachowania się, jak również procedury postępowania  

   w przypadku łamania ustalonych norm; 

-  lepiej, wyraźniej nazywał i odróżniał pożądane i niepożądane przejawy zachowań i postaw; 

-  szanował prawa drugiego człowieka; 

-  podejmował działania na rzecz ludzi wymagających pomocy i wsparcia; 

-  angażował się w akcje charytatywne np.:” Góra Grosza”, „I Ty możesz zostać Świętym 

   Mikołajem”, itp. 

-  brał udział w akcjach na rzecz pomocy biednym, potrzebującym; 

-  współpracował z Domami Dziecka- spotykał się  z wychowankami tych placówek; 

-  uczestniczył w projektach unijnych, poznawał inne kultury; 

-  uczestniczył  w zajęciach „Tolerancja” ; 

-  pracował jako wolontariusz; 

-  znał organizacje międzynarodowe działające na rzecz pokoju na świecie oraz pomocy 

   biednym i poszkodowanym; 

-  potrafił stosować różne sposoby komunikowania się; 

-  działał na rzecz równości i ochrony praw innych w szkole i poza nią. 
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B) Zintegrowanie grup szkolnych w jeden zespół. 

Zadania: 

1. Kształtowanie dobrej atmosfery w szkole. 

2. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za dobre imię i wizerunek szkoły. 

3. Szczególne przyjęcie uczniów klas I zawodowych i technikum. 

4. Organizowanie imprez i uroczystości integrujących młodzież szkoły stanowiących 

    tradycję szkoły - tradycyjne i powszechne uroczystości szkolne (rozpoczęcie roku 

    szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego). 

5. Organizowanie uroczystości klasowych, np.: Andrzejki, Mikołajki, wigilia klasowa. 

6. Organizowanie wycieczek i zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych. 

Spodziewane efekty: 

uczeń będzie: 

- w swoim postępowaniu kierował się szacunkiem i akceptacją w relacjach z innymi; 

- czuł się odpowiedzialny za siebie i  innych; 

- identyfikował się ze swoją szkołą; 

- uczestniczył w zajęciach  integracyjnych; 

- brał udział czynny udział w uroczystościach klasowych i szkolnych. 

 

C) Wychowanie do życia w rodzinie. 

Zadania: 

1. Wzbudzanie refleksji nad rolą rodziny w życiu każdego człowieka. 

2. Określanie swojego miejsca w rodzinie. 

3. Zachęcanie do współtworzenia dobrego klimatu w rodzinie 

4. Przedstawianie roli rodziny w życiu człowieka. 

5. Przygotowanie do życia w rodzinie – relacje i obowiązki członków rodziny. 

6. Rola więzi uczuciowych w  kręgu rodziny i najbliższych. 

7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem 

    dojrzewania. 

8. Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka, porwanie trwałych związków małżeńskich 

opartych na wierności, uczciwości, odpowiedzialności i partnerstwie. 

Spodziewane efekty: 

uczeń będzie: 

- uzasadniał znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka; 

-  rozumiał znaczenie słowa miłość jako szeroko pojętego pozytywnego uczucia cechującego 

wszystkich ludzi; 

- dostrzegał potrzeby miłości jako podstawy egzystencji ludzi na ziemi; 

- doceniał pracę rodziców i odpowiedzialność za rodzinę; 

- dostrzegał wartość pracy i problemy bezrobocia; 

- znał prawa i obowiązki członków rodziny; 

- znał instytucje prorodzinne i wiedział gdzie szukać pomocy. 
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D) Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do symboli i zdarzeń, poczucia więzi 

z najbliższym środowiskiem, regionem, krajem oraz wspólnotą Europejczyków. 

Zadania: 

1. Propagowanie wiedzy z zakresu „Małej Ojczyzny”. 

2. Współpraca młodzieży z najbliższym środowiskiem. 

3. Przygotowanie uczniów do życia w zjednoczonej Europie. 

4. Poszerzanie wiedzy na temat historii, kultury, tradycji własnego regionu. 

5. Organizowanie imprez integrujących szkołę ze środowiskiem. 

6. Udział w uroczystościach Święta Niepodległości oraz Święta Konstytucji 3 Maja. 

7. Prezentacja własnego regionu i jego walorów oraz cech wyróżniających. 

8. Udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych i społecznych, kultywowanie tradycji. 

Spodziewane efekty:. 

uczeń będzie: 

-  znał swoje środowisko, jego kulturę i tradycje; 

-  znał i szanował polskie dziedzictwo kulturowe; 

-  otwarty na europejskie i światowe wartości kultury; 

-  godne zachowywał się w czasie świąt i uroczystości narodowych; 

-  dostrzegał związek pomiędzy kulturą Polski i innych państw europejskich; 

-  rozumiał i akceptował procesy integracyjne zachodzące w Europie; 

-  brał działał w akcjach  na rzecz środowiska lokalnego; 

-  brał  udział w uroczystościach organizowanych przez władze lokalne. 

 

E) Przygotowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym. 

Zadania: 

1. Rozwijanie samorządności uczniów. 

2. Aktywny udział młodzieży i rodziców w podejmowaniu decyzji istotnych dla 

właściwego funkcjonowania szkoły. 

3. Uświadamianie uczniom roli wyborów do władz 

Spodziewane efekty: 

uczeń będzie: 

-  znał zasady państwa demokratycznego; 

-  umiał funkcjonować w społeczeństwie demokratycznym; 

-  dbał o wspólne dobro; 

-  podejmował prace na rzecz szkoły i środowiska; 

-  czynnie uczestniczył w wyborach samorządowych ,parlamentarnych i prezydenckich; 

-  aktywnie brał udział w życiu klasy i szkoły. 

 

F) Kształtowanie u uczniów postaw proekologicznych. 

Zadania: 

1. Wyrabianie u uczniów dbałości o estetykę najbliższego otoczenia. 

2. Kształtowanie u uczniów potrzeby ochrony środowiska. 

3. Realizacja tematyki ekologicznej. 
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4. Udział w wojewódzkich i ogólnopolskich akcjach o tematyce ekologicznej np. „Sprzątanie 

    Świata”. 

5. Udział i organizacja konkursów ekologicznych. 

6. Dbanie o porządek w szkole i wokół niej. 

Spodziewane efekty: 

uczeń będzie: 

-  widział zagrożenia wynikające z braku ochrony środowiska; 

-  dostrzegał potrzebę ochrony przyrody; 

-  dbał o estetykę otoczenia; 

-  brał czynny udział w akcjach proekologicznych np. „Sprzątanie świata”,  „Dni Ziemi” itp.; 

- dzielił się zdobytą wiedzą i doświadczeniem na temat różnych działań proekologicznych. 

 

G) Kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych. 

Zadania: 

1. Pogłębianie wiedzy o zdrowiu i jego zagrożeniach. 

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia 

4. Stała opieka zdrowotna pielęgniarki szkolnej 

5. Wzbogacanie i uzupełnianie wiedzy o zdrowiu, jego wartości oraz jego zagrożeniach. 

6. Promowanie aktywnego wykorzystania wolnego czasu. 

7. Udział uczniów w zawodach sportowych na różnych szczeblach. 

8. Dbanie o higienę pracy w czasie lekcji i przerw. 

9. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

10. Promowanie najlepszych osiągnięć sportowych uczniów. 

 

Spodziewane efekty: 

uczeń będzie: 

-  posiadał wiedzę o zdrowiu i jego wartości; 

-  świadomie wybierał aktywne formy wypoczynku; 

-  znał zagrożenia wynikające z nadużywania alkoholu, palenia papierosów i stosowania 

   Narkotyków; 

-  zdrowy i silny psychicznie; 

-  uczestniczył w spotkaniach ze specjalistami : lekarzami , terapeutami; 

-  brał czynny udział w akcjach prozdrowotnych dla szkoły i mieszkańców gminy. 

 

H) Kształtowanie świadomego odbioru kultury. 

Zadania: 

1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania ciągłości rozwoju kultury i trwałości ludzkich  

    osiągnięć. 

2. Kształtowanie umiejętności odbioru dzieła kultury. 

3. Wpajanie uczniom zasad savoir - vivre. 

4. Rozwijanie zainteresowań teatralnych i filmowych - wizyty w teatrach, kino. 
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5. Poszerzenie wiedzy o regionie i jego dziedzictwie kulturowym – np. wizyty w muzeach 

     i galeriach. 

6. Zachęcanie naszej młodzieży do współtworzenia kultury. 

7. Dbanie o utrwalenie zachowań świadczących o kulturze osobistej. 

8. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

9. Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej. 

10. Promowanie twórczości artystycznej uczniów. 

Spodziewane efekty: 

uczeń będzie: 

- czuł potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, regionu itp.;  

- przygotowany do odbioru dzieł kultury; 

- uczestniczył w spotkaniach i akcjach organizowanych przez szkołę; 

- prezentował swoje prace i zainteresowania na forum klasy i szkoły ( gazetki, plakaty,  

  wystawy, udział w Dniu Talentów itp.); 

- chętnie i efektywnie korzystał z zasobów biblioteki szkolnej. 

 

I) Wdrażanie do systematycznego przyswajania wiedzy, uczenia się. 

Zadania: 

1. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. 

2. Motywowanie uczniów do prezentowania własnych zainteresowań i osiągnięć. 

3. Uświadamianie uczniom korzyści wynikających z posiadania wiedzy. 

5. Organizowanie wolnego czasu młodzieży. 

6. Tworzenie warunków do różnorodnej aktywności uczniów na terenie szkoły stworzenie  

    systemu wspierania rodziców w ich pracy wychowawczej, 

7. Wykorzystanie komputera w procesie dydaktycznym. 

8. Umożliwienie młodzieży dostępu do zasobów biblioteki szkolnej i publicznej. 

9. Organizowanie przedsięwzięć aktywizujących działalność pozaszkolną w ramach 

    przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. 

10. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

11. Wyrównywanie szans edukacyjnych. 

12. Wyrabianie nawyków systematycznej pracy. 

13. Zwiększenie wiedzy na temat różnych technik uczenia się. 

Spodziewane efekty: 

uczeń będzie: 

-  posługiwał się komputerem; 

-  korzystał z Internetu jako źródła wiedzy; 

-  potrafił prezentować własne poglądy i opinie;  

-  znał wymagania nauczycieli i wypełniał je;  

-  doceniał wartość wiedzy; 

-  rozwijał swoje zainteresowania; 

-  brał udział w zajęciach wyrównawczych; 

- aktywnie uczestniczył w zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego 
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   i zawodowego; 

- korzystał z biblioteki szkolnej i publicznej; 

- stosował różne sposoby uczenia się. 

J) Przygotowanie młodzieży do podejmowania nauki na wyższych poziomach 

kształcenia. 

Zadania: 

1. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

2. Kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. 

3. Przygotowanie uczniów klas technikum do egzaminu dojrzałości i egzaminów na 

wyższe uczelnie. 

4. Przygotowanie młodzieży klas zawodowych do egzaminu zawodowego. 

5. Przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji o dalszym etapie kształcenia. 

6. Kształtowanie umiejętności aktywnego znalezienia się na rynku pracy, 

Spodziewane efekty: 

uczeń będzie: 

-  dobrze przygotowany do egzaminów zewnętrznych; 

-  widział szansę lepszego życia w związku z lepszym wykształceniem; 

- świadomie wybierał dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową; 

-  uczestniczył w Targach Edukacyjnych, Ogólnopolskim Tygodniu Kariery itp.; 

-  brał udział w spotkaniach z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy; 

-  uczestniczył w zajęciach  z doradztwa zawodowego. 

 

6. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy 

programu wychowawczego szkoły. 

 Wszystkie zajęcia szkolne uwzględniają założenia programu wychowawczego. 

  Nauczyciele przekazują wiedzę, kształtują postawy i umiejętności uczniów, 

umożliwiają poznawanie świata  w jego jedności i złożoności, wspomagają 

samodzielność uczenia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć rozbudzają 

ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. 

 

7. FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

  zajęcia edukacyjne; 

  godziny wychowawcze; 

  zajęcia pozalekcyjne; 

  spotkania ze specjalistami, przedstawicielami lokalnego, wyższych uczelni i innych 

instytucji; 

 wycieczki; 

  imprezy i uroczystości klasowe, szkolne, środowiskowe; 

 film; 

 teatr. 
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8. METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ 

 gry i zabawy; 

 dyskusje; 

 dramy; 

 twórczość plastyczna, techniczna, artystyczna; 

 warsztaty; 

 pogadanki; 

 prelekcje; 

 treningi umiejętności; 

 rozmowy; 

 wykłady. 

 

9. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  - zadania podmiotów 

       zaangażowanych w realizację programu 

Program wychowawczy realizowany jest poprzez: 

 zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli; 

 kształcenie praktyczne i praktyki zawodowe; 

 godziny do dyspozycji wychowawcy; 

 działalność Samorządu Uczniowskiego; 

 uroczystości szkolne; 

 konkursy, olimpiady przedmiotowe, turnieje, zawody sportowe; 

 wycieczki dydaktyczne; 

 akcje o charakterze lokalnym i ogólnopolskim (Sprzątanie Świata, Dzień bez papierosa 

itp.); 

 zajęcia edukacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego; 

 prelekcje i warsztaty prowadzone przez specjalistów i zaproszonych gości. 

 

Dyrektor/Wicedyrektorzy: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej                       

i opiekuńczej szkoły; 

 koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w szkole; 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia młodzieży 

podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego; 

 diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły;  

 współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla 

uczniów.  
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Rada Pedagogiczna: 

 zatwierdza plan pracy szkoły; 

 podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

 diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole;  

 inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów wychowawczych i 

profilaktycznych;  

 podejmuje uchwałę w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły: 

 zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i poza jej terenem,  

w czasie wycieczek; 

 kształcą i wychowują młodzież zgodnie z zasadami określonymi w programie 

wychowawczym; 

 reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym uczniów; 

 informują wychowawcę klasy o postępach uczniów w nauce i zachowaniu;  

 współpracują z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w realizacji zadań 

wychowawczych; 

 uczestniczą w imprezach organizowanych przez klasę, bliżej poznają uczniów;  

 wspierają pracę uczniów uzdolnionych, przygotowują do konkursów i olimpiad;  

 udzielają  konsultacji dla uczniów i rodziców;  

 swoją postawą, zachowaniem stanowią wzór do naśladowania; 

 wskazują postawy pozytywne i negatywne; 

 pomagają uczniom rozróżnić dobro i zło; 

 nie oceniają osoby, lecz jej postępowanie; 

 kształtują postawy szacunku do innych; 

 wzmacniają postawy uczniów zachowujących się pozytywnie; 

 udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie.  

    

Wychowawca klasy: 

 jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania 

uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie;  

 opracowuje w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program 

Profilaktyki plan wychowawczy dla oddziału (w porozumieniu z uczniami i 

rodzicami); 

 konsultuje z rodzicami zaplanowane treści i formy zajęć tematycznych na godzinach 

do dyspozycji wychowawcy; 

 działa na rzecz integracji zespołu klasowego; 

 uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie 

wychowawczym;  

 kieruje klasowymi wycieczkami wyjazdowymi; 
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 czuwa nad postępami w nauce i frekwencją uczniów, jest w stałym  kontakcie                     

z rodzicami i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanków; 

 współpracuje z pracodawcami uczniów;  

 jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej na badania specjalistyczne;  

 czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku 

nierealizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów; 

 wdraża uczniów do samorządności i demokracji (wybór i działalność samorządu 

klasowego, wypełnianie poszczególnych funkcji); 

 propaguje zasady kulturalnego zachowania; 

 troszczy się o zdrowie uczniów, w szczególności poprzez wdrażanie uczniów do 

dbałości o higienę osobistą oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

w życiu szkolnym i poza szkołą;  

 dąży do rozwiązywania  problemów klasowych - pedagog nie wyręcza ani nie wyłącza 

działania wychowawcy;  

 organizuje i prowadzi klasowe zebrania rodziców oraz prowadzi rozmowy 

indywidualne z rodzicami uczniów;  

 prowadzi dokumentację klasową;  

 Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców, podczas pierwszego spotkania,                  

z obowiązującymi w szkole przepisami  zawartymi w: Statucie Szkoły, Szkolnym 

Programie Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania  

i   promowania uczniów; 

 ma obowiązek zapoznania rodziców z zasadami przeprowadzania egzaminu 

maturalnego i zawodowego; 

 bierze czynny udział w spotkaniach Szkolnego Zespołu Wychowawczego; 

 prowadzi lekcje wychowawcze poświęcone na realizację ciekawych programów 

mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia. 

Każdy wychowawca zobowiązany jest do opracowania planu pracy wychowawczej, 

który oparty jest o:  

-  Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej;  

-  Konwencję o Prawach Dziecka; 

-  Ustawę o Systemie Oświaty  

- Statut Szkoły; 

- Szkolny Program Wychowawczy; 

- Szkolny Program Profilaktyki; 

- przeprowadzoną diagnozę; 

- umiejętności wychowawcze nauczyciela. 

  

Szkolny Zespół Wychowawczy: 

 systematyczne monitoruje Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program 

Profilaktyki; 

 informuje dyrektora/wicedyrektora o zamierzeniach w realizacji programów oraz,   
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w razie potrzeby, występuje z wnioskami o ich modyfikację;  

 podejmuje inicjatywy i działania mające na celu zwiększenie efektywności działań 

wychowawczych oraz poprawę bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły; 

 podejmuje inne działania wychowawcze i opiekuńcze, szczególnie takie, które są 

zgłaszane przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów; 

  tworzy narzędzia diagnostyczne w zakresie pomiaru spełniania wychowawczej roli 

szkoły; 

 monitoruje i analizuje problemy wychowawcze w szkole.  

 

Pedagog szkolny: 

 rozpoznaje warunki rodzinne, zdrowotne, materialne i psychologiczne uczniów;  

 udziela indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego 

uczniom;  

 prowadzi sprawy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów;  

 kieruje uczniów na badania specjalistyczne;  

 inspiruje oraz przeprowadza inne różne formy działania o charakterze 

profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym;  

 udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności 

w wychowaniu własnych dzieci;  

 udziela pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawującymi trudności wychowawcze;  

 współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją 

i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami; 

 współpracuje z pracodawcami uczniów; 

 dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematycznie 

przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej.  

 

Rada Rodziców: 

 współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, wicedyrektorami, samorządem 

uczniowskim; 

 reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy szkoły; 

 współdecyduje o formach pomocy uczniom, współuczestniczy w opracowywaniu 

Szkolnego Programu Wychowawczego; 

  analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania;  

 uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczy oraz 

Szkolny Program Profilaktyki; 

 

Rodzice: 

 Klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców w Radzie 

Rodziców.  
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 Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych 

zadaniach szkoły poprzez następujące działania: 

- opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczego;  

- uzyskiwanie pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego i higienistki 

   szkolnej; 

- uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami;  

- indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami;  

- uzyskiwanie w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na temat  

  swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności 

  w szkole; 

- udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych 

  przez szkołę;  

- uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka  

  i przyczynach jego nieobecności na zajęciach; 

- dbałość o odpowiedni strój i wygląd dziecka (strój nie może prowokować 

     nieodpowiednie skojarzenia i zachowania). 

 

 Samorząd uczniowski: 

 współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami;  

 ma prawo zgłaszania uwag i opinii do Szkolnego Programu Wychowawczego                              

i Szkolnego Programu Profilaktycznego; 

 współdecyduje o życiu i pracy szkoły; 

 broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy;  

 opiniuje skreślenie ucznia z listy uczniów; 

 organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne;  

 podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących. 

 

10. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  

Jednym z głównych zadań szkolnego programu wychowawczego jest rozwijanie 

dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami. 

Właściwe i pozytywne nawiązanie kontaktu z rodzicami, poznanie się, stworzenie atmosfery 

zaufania, otwartości i wzajemnej życzliwości ma ogromne znaczenie dla prawidłowego 

przebiegu procesu wychowania. Dzięki nawiązaniu pozytywnych relacji z rodzicami 

nauczyciel ma możliwość poznania środowiska rodzinnego ucznia, jego problemów                 

i niepowodzeń, co może w znacznym stopniu wpływać na to, aby pomóc uczniowi i rodzinie 

w trudnych sytuacjach życiowych i korygować różnorodne błędy i braki. Dlatego program 

przewiduje rozszerzenie współpracy wychowawczej z rodzicami. Założeniem naszego 

programu jest, aby kontakty z rodzicami nie ograniczały się tylko do oficjalnych zebrań            

i wywiadówek, które w większości przypadków mają charakter informacyjny. Aby rodzice 

chętnie uczestniczyli w życiu szkoły, należy utwierdzić ich w przekonaniu, iż mają do 

spełnienia doniosłą rolę w systemie oświaty. Ważne jest, aby mieli możliwość 

współdecydowania i podejmowania działań w wielu obszarach życia szkoły. Właściwe 
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wychowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje wspólna płaszczyzna wychowawcza, 

wspólne przekazywanie zasad i wartości oraz wzajemne wspierane się w działaniach 

wychowawczych. 

Aby rozszerzyć współpracę z rodzicami, oraz poprawić i wzbogacić relacje szkoła 

- rodzina podejmowane będą następujące formy współdziałania: 

 wymiana informacji: 

 zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno 

– wychowawczymi szkoły (zebrania ogólne i zebrania klasowe). 

 podanie rzetelnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, podkreślanie jego 

mocnych stron i obszarów wymagających korekty, pomocy; 

 udzielenie informacji o możliwych działaniach pomocowych w przypadku 

wystąpienia trudności dydaktyczno – wychowawczych; 

 opiniowanie pracy szkoły przez rodziców oraz przekazywanie im przez nauczycieli 

własnych oczekiwań. 

 wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny i szkoły: 

 współudział rodziców w tworzeniu i modyfikacji planu wychowawczego; 

 wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną; 

 rozwiązywanie problemów uczniów, poradnictwo zawodowe, rozmowy grupowe  

 i indywidualne z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami przedmiotów, dyrekcją; 

  umożliwienie rodzicom zdobywania wiedzy na temat profilaktyki 

i rozwiązywania problemów wychowawczych; organizacja spotkań, prelekcji i 

warsztatów poświęconych tematyce wychowawczej; 

  pozyskiwanie rodziców - fachowców do rozmów z uczniami, nauczycielami 

i innymi rodzicami; 

 wspieranie finansowe rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

 integracja społeczności szkolnej: 

 organizowanie wspólnych imprez szkolnych (wycieczki, spotkania klasowe, zawody 

sportowe, studn iówka);  

 zapraszanie rodziców na podniosłe uroczystości szkolne, takie jak:                        

Święto Edukacji Narodowej, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

 zachęcanie rodziców do pomocy w naprawie i renowacji sprzętu szkolnego; 

 udział przedstawicieli rodziców w tworzeniu dokumentów klasy i szkoły. 

 

11. ISTNIEJĄCE ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE 

            Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości imprez i zwyczajów 

zaakceptowany do realizacji przez młodzież, nauczycieli, rodziców. Ma na celu organizację 

życia szkoły, realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkoły. 

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym : 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – początek września 
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 Święto Edukacji Narodowej - 14 października 

 Zabawy studniówkowe – styczeń/luty 

 Rekolekcje Wielkopostne - marzec/kwiecień 

 Uroczyste pożegnanie absolwentów -  kwiecień, czerwiec 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego - czerwiec 

 

 12. EWALUACJA  PROGRAMU 

          Program wychowawczy będzie podlegał ewaluacji cząstkowej po roku 

realizacji.  Ewaluacji dokonuje powołany zespół. Wnioski przekazywane są  do Szkolnego 

Zespołu Wychowawczego, który po konsultacji z dyrektorem szkoły dokona  ewentualnych 

zmian   

 w programie, z którymi zapozna  Radę Pedagogiczną, rodziców  i uczniów.  

         Na każdym etapie realizacji programu wychowawczego należy szukać odpowiedzi na 

pytanie czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy. 

Czy osiągamy założone cele programu. Przynajmniej częściowej odpowiedzi na te pytania 

dostarczyć może:  

 analiza  wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

dotyczących różnych zagadnień wychowawczych, poglądów uczniów;  

 udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły i poza nią;  

 własna inicjatywa uczniów i podejmowanie działań;  

 analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań 

zaradczych   i postępów w tym zakresie; 

 analiza wytworów pracy; 

 działalność samorządowa na terenie klasy, szkoły i poza nią;  

 rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;  

 analiza kwestionariuszy do samooceny uczniów; 

 podsumowania udziału uczniów w konkursach, turniejach itp.  

 obserwacja zachowań w różnych sytuacjach typowych i nowych.  

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Z programem wychowawczym zintegrowany jest szkolny program profilaktyki. 

2. Z treścią Szkolnego Programu Wychowawczego zapoznają uczniów i ich rodziców 

wychowawcy klas. 

3. Program wychowawczy wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego po ogłoszeniu                    

w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. 

4. Zmian w programie wychowawczym dokonuje Rada Pedagogiczna przy aprobacie 

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

5. Zmiany muszą być zgodne z Prawem Oświatowym i Statutem Szkoły. 

6. Szkolny Program Wychowawczy jest podstawą do rozplanowania w sposób 

szczegółowy działań wychowawczych dla wszystkich klas. 
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Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu: ………………………………. 

 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców w dniu: …………………………………..     

 


