Informatyczne Liceum Ogólnokształcące
Publiczne Technikum Informatyczne
„ Computer College”
w Koszalinie

Szkolny Program Wychowawczo
–Profilaktyczny

„ … Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum,
lecz kształtować harmonijnie całego człowieka,
a także jego serce i charakter.”
Phil Bosmans

I.
"Oświata

Preambuła Ustawy o systemie oświaty

w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego
społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za
podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie
służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny
oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła
winna zapewnić każdemu uczniowie warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotować go do wypełniania
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności,
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”
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II.

Wstęp

Zadaniem edukacji jest stworzenie harmonijnej relacji pomiędzy przekazywaniem wiedzy i
kształceniem umiejętności i postaw. Założeniem naszego programu wychowawczo-profilaktycznego jest;
budowanie pomostu między edukacją, wychowaniem i profilaktyką oraz zintegrowanie oddziaływań
wychowawczych, profilaktycznych i z zakresu promocji zdrowia. „…Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej
dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i
uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży….” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe).
Jest najważniejszym przesłaniem dla dzisiejszego nauczyciela.
Szkoła stanowiąc środowisko wychowawcze uczniów zapewnia im:
▪ rozwój intelektualny, społeczny, moralny, estetyczny i fizyczny oraz ukształtowanie społecznie
wartościowych przekonań, warunkujących osiąganie celów indywidualnych i społecznych,
▪ rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań, umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą, uczenia się
wrażliwości społecznej,
▪ kształtowanie prawości charakteru i dążeń, poszanowania norm społecznych oraz godności ludzkiej i
osobistej wrażliwości, życzliwości, rzetelności,
▪ ukształtowanie pozytywnej motywacji do nauki, pracy i uczestnictwa w życiu szkoły, lokalnego środowiska
i całego społeczeństwa,
▪ uczestniczenie w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły i środowiska oraz rozwijanie samorządnej
działalności organizacji uczniowskich.
Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej,
intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z
zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i
zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy
integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego
człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest
doświadczenie.

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny skierowany jest do wszystkich członków
społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uwzględnia
współpracę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym.
Program ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom, aktualizacjom i
unowocześnieniom. Program jest ramowy, co oznacza, że nie wszystkie jego założenia muszą być realizowane.
Uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu ………………………………..
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III. Cele główne
Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju
osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym,
zdrowotnym, społecznym, intelektualnym, estetycznym, moralnym oraz duchowym.
Cele :
a. - WZMOCNIENIE WYCHOWAWCZEJ ROLI SZKOŁY:
- podejmowanie działań związanych z poznawaniem ważnych miejsc pamięci narodowej,
- obchodzenie najważniejszych świąt narodowych, kultywowanie symboli narodowych,
- kształtowanie postaw prospołecznych np. udział w wolontariacie, pomoc słabszym,
- wzmocnienie relacji uczeń-nauczyciel , nauczyciel-rodzic,
- przygotowanie ucznia do życia w rodzinie, społeczeństwie, w tym:
a) kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości moralnych i estetycznych, umiejętności
dokonywania wyborów postaw, autorytetów i ideałów,
b) wzbogacanie formy kontaktu z innymi ludźmi, m.in. poprzez wyzwalanie możliwości ekspresyjnych,
c) kształtowanie postawy tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi,
d) kształtowanie umiejętności działań zbiorowych (integracja szkolna).

b. - EDUKACJA PROZDROWOTNA
- dbanie o własne zdrowie,
- ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia,
- profilaktyka uzależnień,
- profilaktyka pierwszorzędowa,
- uświadomienie potrzeby krzewienia kultury fizycznej,

c. WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW
- utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji szkolnej i opieki,
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych – w tym związanych z korzystaniem z technologii
informacyjno-komunikacyjnych,
- współpracę organów administracji publicznej, w tym organów prowadzących szkoły i placówki m.in. z
Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami innych służb w ramach działań podnoszących bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży – w tym ochrony przeciwpożarowej – a także w celu zapewnienia właściwych warunków
realizacji zadań, w szczególności prowadzenia zajęć edukacyjnych,
- znajomość procedur szkolnych przez uczniów i nauczycieli.
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Wartości w programie profilaktyczno-wychowawczym naszej szkoły służą
integralnemu rozwojowi ucznia
Budujemy tożsamość szkoły – jako organizacji twórczej, zorientowanej na
identyfikowanie szans rozwoju osoby wychowanka, poprzez kreowanie i
realizację naszego programu

W całym procesie dydaktyczno-wychowawczym będziemy dążyć do rozwoju ucznia w zakresie
etycznym, społecznym, osobowościowym, intelektualnym, zdrowotnym. Założenie harmonijnego rozwoju
implikuje zapobieganie patologiom, a co za tym idzie -przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, tj.
takim, które niosą ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego
jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego.
Zachowania ryzykowne młodzieży niosą zagrożenie dla wszystkich uczniów „Computer College”, dlatego
też, aby efektywnie zadbać o bezpieczeństwo młodzieży, doprecyzowaliśmy sposoby postępowania w
przypadku zachowań ryzykownych.„ Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa”
stanowią integralną część statutu Szkół „Computer College” ( załącznik nr.1)
.
Cele szczegółowe:
.1. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:
- poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości,
- kierowanie się w stosunkach międzyludzkich uczciwością i prawdą
- kształtowanie tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka.
2.-. Kształtowanie dojrzałości i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania własnego
rozwoju poprzez:
-rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, talentów
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, własne decyzje i czyny
-.wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej uczniów
3. .Korzystanie z przysługujących praw i wywiązywanie się z obowiązków :
- zapewnienie równości szans w dostępie do różnych szkolnych form edukacyjnych,
opiekuńczych, kulturalnych i sportowych
- .motywowanie do samokształcenia
- .kształtowanie etyki pracy

4.Zapewnienie wiadomości o zasadach racjonalnej organizacji pracy własnej i zespołowej, metodach, technice
samodzielnego zdobywania wiedzy, współczesnych umiejętności oraz współczesnych systemach wymiany i
upowszechniania informacji.
5.Dbałość o wysoką kulturę osobistą
6.Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do ustanowionych celów:
- preorientacja zawodowa,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku
pracy
7. Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez:
- organizowanie akcji propagujących zdrowy i higieniczny tryb życia,
- .kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami,
Str 4

- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
- podnoszenie świadomości w sferze bezpieczeństwa .
- dbanie o rozwój fizyczny, higienę psychiczna i racjonalny wypoczynek
8..Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży uzdolnionej.
- otoczenie opieką uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym poprzez działania
profilaktyczne we współpracy ze służbą zdrowia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i
środowiskiem rodzinnym ucznia.
9.. Organizowanie nauki religii na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów.
10. .Prowadzenie działalności profilaktycznej poprzez:
- wykorzystywanie treści programów nauczania i wychowania do upowszechniania kultury prawnej,
- kształtowania właściwych postaw wobec problemów niedostosowania społecznego, alkoholizmu,
narkomanii, zachowań przestępczych i zagrożenia AIDS,
- przeciwdziałanie uzależnieniom
-pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu
umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.
11.. Kształtowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych.
12. Wspieranie ucznia podczas pojawiania się sytuacji trudnych:
- wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości.
13.. Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez::
- kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem,
- kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i
narodowych,
- tolerancja wobec odmiennych poglądów, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej,
konstytucyjnych zasad ustrojowych i norm społecznego współżycia,
- wpajanie szacunku dla języka i historii własnego narodu oraz poszanowania i kultywowania tradycji
kulturowych własnego regionu,
- rozwijanie tożsamości europejskiej,
- wypracowywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
- wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej, współpraca z organizacjami i instytucjami w
środowisku lokalnym
- kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach klasowych, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły
i środowiska lokalnego.
Szkoła stanowiąc środowisko wychowawcze uczniów zapewnia im::rozwój intelektualny, społeczny,
moralny, estetyczny i fizyczny oraz ukształtowanie społecznie wartościowych przekonań, warunkujących
osiąganie celów indywidualnych i społecznych. Także rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań,
umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą, uczenia się wrażliwości społecznej,
kształtowanie prawości charakteru i dążeń, poszanowania norm społecznych oraz godności ludzkiej i
osobistej wrażliwości, życzliwości, rzetelności. Ważne jest tez :ukształtowanie pozytywnej motywacji do
nauki, pracy i uczestnictwa w życiu szkoły, lokalnego środowiska i całego społeczeństwa, uczestniczenie
w życiu intelektualnym i kulturalnym szkoły i środowiska oraz rozwijanie samorządnej działalności
organizacji uczniowskich.

Str 5

Metody i sposoby realizacji celów szczególowych
1.Wszystkie przedmioty nauczania oraz godziny wychowawcze realizowane będą w oparciu o
problematykę „ Programu Profilaktyczno-Wychowawczego".
2.Godziny wychowawcze związane z problematyką prorodzinną oraz prozdrowotną będą zawierały
sugestie rodziców i uczniów.
3.Wdrażanie aktywnych metod pracy np.: .psychodramy ,.burza mózgów, gry symulacyjne, .sesje
koncentracji uwagi, dialogi, uczenie się przez doświadczenie .informacje zwrotne

IV.

Podstawa aksjologiczna programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

1. Pierwszą strukturę tworzy zespół wartości: godność, rozumność – mądrość, wolność, odpowiedzialność,
zdolność do miłości i zdolność do transcendencji. Istotnym zadaniem edukacyjnym jest wspomaganie
młodych ludzi w poznaniu tych wartości oraz w ich urzeczywistnianiu.
2. Drugą strukturę tworzą wartości związane z rozwojem człowieka. Mamy tutaj na myśli biologie,
psychologie, socjologię. Biologia dotyczy rozwoju, zdrowia, ruchu, wartości materialnych itp.
Psychologia dotyczy wartości poznawczych, samooceny itp. Socjologia dotyczy kontaktu z rówieśnikami,
budowaniu zadań społecznych itp.
3. Trzecie wartości to wartości społeczne: Ojczyzna, naród , patriotyzm itp.
4. Do czwartej grupy zaliczymy wartości uznane w kulturze wyższej : sztuce, poezji, muzyce, plastyce, a
także wartości określających kulturę narodu, zawierających się w tradycjach narodowych, pamięci
historycznej oraz kulturze ludowej. Wartości kulturowe dynamizują myślenie i wyobraźnię twórczą,
stymulują rozwój talentów oraz wpływają na podjęcie procesu twórczego na rzecz rozwoju kultury.
5. Warstwa kulturowa staje się podstawą budowania warstwy światopoglądowej Czynnikiem jej rozwoju
są wartości osobowe ,które decydują one o orientacji życiowej jednostki i wyznaczają, w jakim duchu i
w jakim kierunku będą rozwiązywane poszczególne problemy życiowe. Mają one moc regulacyjną.
Kierują myślami, wyobraźnią, decyzjami, projektami i działaniami osoby. Należą do nich życie rodzinne,
szczęście osobiste.

V.

Zadania i formy realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Kształtowanie programu wychowawczo – profilaktycznego ma sens, gdy w jego tworzeniu bierze udział każdy
nauczyciel. Staje się on wówczas okazją do podejmowania twórczej pracy wychowawczej, płaszczyzną
wychowania ku wartościom.
Podstawową ,,komórką” życia szkolnego jest klasa szkolna. Klasa powinna stać się przestrzenią
osobowościowego i społecznego wzrastania wychowanków – nie tylko ze względu na zdobywanie przez nich
wiedzy w klasowym środowisku, lecz także poprzez ich żywe relacje i wzajemne ubogacanie się wartościami.
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Program wychowawczy klasy szkolnej tworzyć powinny następujące podsystemy:
- ważne wydarzenia w życiu klasy;
- tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy;
- programy wychowawcze poszczególnych przedmiotów;
- program o wąskim spektrum aksjologicznym – decydujący o tożsamości klasy, np. wychowanie do
prawdy, odpowiedzialności, poszanowania godności, etc.
Istotną funkcję w wychowaniu ku wartościom pełnią metody, formy i sytuacje wychowawcze. Do
podstawowych metod należą: dyskusja, praca z tekstem, którego treścią są wartości i świadectwo ich
realizowania przez młodych ludzi, analiza biografii osób godnych naśladowania; nadto – kontemplacja,
konkursy poetyckie, literackie, plastyczne, sesje popularnonaukowe o tematyce aksjologicznej, projekty
aksjologiczne; a także gazety szkolne i publikacje książkowe opracowane przez uczniów przy udziale
nauczycieli, rodziców oraz innych przedstawicieli środowiska.

1 Formy realizacji programu:
- Oddziaływania profilaktyczno - wychowawcze prowadzone są m.in. w ramach:
- lekcji wychowawczych,
- lekcji wychowania fizycznego
- lekcji przedmiotowych
- zajęć warsztatowych z uczniami,
- udziału w uroczystościach szkolnych, apelach, imprezach kulturalnych,
- wycieczek szkolnych,
- spotkań ze specjalistami (m.in. psychologami, pedagogami, kuratorami sądowymi,
funkcjonariuszami policji i in. według potrzeb),
- spotkań z rodzicami, indywidualnych kontaktów, współpracy z instytucjami wspomagającymi
(Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną, Komendą Powiatową Policji, Powiatów
- organizacji debat oxfordzkich

2 Zadania wychowawcze i profilaktyczne
1.

Dbałość o dobre imię Szkoły oraz tworzenie jej wizerunku.

a) Tworzenie środowiska szkolnego poprzez:






dobór kadry o najwyższych kwalifikacjach i umiejętnościach pedagogicznych
rozwijanie współpracy z innymi szkołami
pozyskiwanie do współpracy konsultantów i ekspertów
stałe badania jakości pracy, dbałość o poziom nauczania
pełnienie roli wychowawcy , który szczególnie odpowiedzialny jest za podmiotowe relacje z uczniem
i jakość oddziaływań wychowawczych
 permanentne prezentacje uczniów, w działaniach grupowych i indywidualnych, w szkole, w mieście,
województwie, w kraju
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b) Integracja Szkoły ze środowiskiem poprzez
- promowanie debat publicznych
- współpraca z takimi podmiotami jak: policja, sądy, poradnie, stowarzyszenia, poradnie
psychologiczno – pedagogiczne, straż pożarna inne podmioty
- współpraca z rodzicami
- promocja szkoły na zewnątrz
- wolontariat
c) Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej







przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców

- kształtowanie postawy patriotycznej, poszanowanie kultury, tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i
narodowych, tolerancja wobec odmiennych poglądów, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej,
konstytucyjnych zasad

d). Profilaktyka
- Zadania profilaktyczne programu to:
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zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,,
promowanie zdrowego stylu życia,
kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych
(lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
i narkotyków),
eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i
telewizji,
wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń
życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.
uczenie kompetencji między-kulturowych

VI.

ZAŁOZENIA PRACY WYCHOWAWCZEJ I SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEJ
SZKOŁY .

1. Wychowanek
Wychowanka ujmujemy w dwóch aspektach, które są ze sobą mocno powiązane: jako jej obecnego UCZNIA
oraz jako jej przyszłego ABSOLWENTA.
2. Wychowanek – obecny uczeń
Ta perspektywa stanowi swoisty punkt wyjścia we wszystkich działaniach wychowawczych, ponieważ
wyznacza obszary, na których powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki wychowawcze. Pozwala też określić,
na czym możemy się opierać w pracy z uczniami.
Cechy pozytywne, które rozwijamy - jest pełnym optymizmu, kreatywnym i ciekawym świata młodym
człowiekiem, życzliwie i otwarcie nastawionym do innych, gotowym do niesienia pomocy, łatwo
nawiązującym kontakty, nie stawiającym barier między sobą a innymi ludźmi.
Cechy negatywne ucznia, które w obecnym życiu Szkoły wymagają zmiany to: lekceważenie obowiązków
szkolnych, obojętność wobec życia szkolnego, brak zaangażowania w naukę, w życie klasy i szkoły, niedostatki
kultury osobistej, arogancja.
Cechy ambiwalentne wymagające w części działań wychowawczych, obecnych uczniów to: wysokie, nie
zawsze uzasadnione ( lub połączone z lenistwem) poczucie własnej wartości, przecenianie własnych
możliwości, wysokie ambicje połączone z niezdolnością do pracy i stawiania sobie wysokich wymagań,
szerokie, ale nie rozwijane w szkole zainteresowania.
Kompetencje absolwenta „Computer College”
Komunikacja i współpraca
a. Posługuje się literackim językiem polskim, stosując różne formy wypowiedzi w mowie i piśmie.
b. Posługuje się w mowie i piśmie językami obcymi.
c. Posiada umiejętność nawiązywania kontaktów i działania w zespole.
d. Ma umiejętność przekonywania do swych racji i obrony swoich poglądów.
e. Korzysta z dialogu w życiu społecznym i przy rozwiązywaniu konfliktów.
f. Potrafi udzielać pomocy i korzystać z niej.
Kultura i praktyka
a. Potrafi się znaleźć w różnych sytuacjach kulturowych i sprostować wyzwaniom współczesności.
b. Potrafi korzystać z dóbr kultury i zdobyczy cywilizacji.
c. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce współczesnego świata.
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Wiedza i tworzenie
a. Ma umiejętność poszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem współczesnych technologii ).
b. Potrafi samodzielnie i twórczo rozwiązywać zadania i problemy.
c. Ma podstawowe umiejętności artystyczne z zakresu śpiewu, tańca, plastyki lub gry scenicznej.
Działanie i rozwój
a. Ma umiejętność planowania własnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.
b. Ma umiejętność samooceny oraz trzeźwej racjonalnej i obiektywnej oceny sytuacji.
c. Potrafi dokonywać wyborów i podejmować decyzje w zgodzie z przyjętym systemem wartości.
d. Potrafi aktywnie i efektywnie odpoczywać i dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne.

Opuszczając mury naszej szkoły – uczeń zdobył wszelkie narzędzia do pracy nad sobą i
potrafi wszechstronnie kształtować swoją osobowość w wymiarze intelektualnym,
fizycznym, psychicznym, zdrowotnym, społecznym, intelektualnym, estetycznym,
moralnym oraz duchowym.

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:
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kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
szanuje siebie i innych,
jest odpowiedzialny,
świadomy, sprawczy, relatywny i otwarty, świadomy własnych mocnych i słabych stron
zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad
bezpieczeństwa i higieny życia,
zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
jest tolerancyjny i zna granice tolerancji
korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
i technologie informatyczne,
jest ambitny,
przygotowany do życia w rodzinie i społeczeństwie
jest kreatywny ,odważny i samodzielny
posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje
odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
jest odporny na niepowodzenia,
integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
jest wykształconym człowiekiem , który w murach szkoły zdobył wiedze potrzebną do
wykonywanej przez niego pracy; jest szanowanym i poszukiwanym pracownikiem





jest otwarty na dalsza drogę kształcenia
posiada kompetencje międzykulturowe
inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych
i profilaktycznych szkoły).

VII.

MISJA I WIZJA SZKOLY
Wizja

Wizja bez odpowiedniego działania to tylko marzenie. Samo działanie, bez wizji, to tylko
niewolnictwo. Wizja i działanie to przyszłość świata.
(inskrypcja Kościoła w Sussex,1730)

Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, dąży do zgodnego współdziałania w realizacji celów
dydaktyczno-wychowawczych , opartych o podstawowe wartości: miłość, mądrość, uczciwość, wolność,
tolerancja, dobro, piękno. Jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym ; w swych działaniach wspiera rozwój
każdego ucznia. Wychowujemy uczniów otwartych na rzeczywistość, twórczych, radzących sobie z nowymi
wyzwaniami czasów współczesnych, otwartych na globalizacje nauki i techniki oraz kultury i znających granice
ówczesnej tolerancji .

MISJA
Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w szczególnym okresie jego rozwoju,
przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, rozwijanie talentów i pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu
i poszanowania tradycji, przygotowanie do odbioru zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze
osobistej i społecznej w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
Nasza szkoła koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb ucznia poprzez:
1. rzetelne wykształcenie
2. umożliwienie osiągnięcia sukcesów
3. stworzenie życzliwej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa
4. zapewnienie wysoko wykwalifikowanej, twórczej kadry
5. obiektywną i sprawiedliwą ewaluację osiągnięć
6. zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktyczno – wychowawczej

Str 11

VIII. STRUKTURA ODDZIALYWAŃ WYCHOWAWCZYCH (zadania)
Dyrektor szkoły












stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i
opiekuńczej szkoły,
inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych
lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem
Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
nadzoruje zgodność działania szkoły ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania,
praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
Rada pedagogiczna







uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań
profilaktycznych,
opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
w porozumieniu z Radą Rodziców ,
opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
Nauczyciele
reagują na przejawy niedostosowania społecznego u uczniów;
wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich
zdolności i zainteresowania;
udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb
uczniów;
kształcą i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności sumienia i
szacunku dla każdego człowieka;
odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole i poza jej
terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
inspirują uczniów do twórczych poszukiwań,
współpracują z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
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o Wychowawcy klas
o - diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
o - rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych
w Szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczo profilaktycznej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu
klasowego i potrzeby uczniów,
przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski
do dalszej pracy,
zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, oraz specjalistami
pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom
podopiecznych,
współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i
młodzieży,
podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych
współpracują z pedagogiem szkolnym
Rada Rodziców

reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły;
opiniuje program wychowawczo - profilaktyczny szkoły;
pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły;
organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.
VII.6 Samorząd Uczniowski:
jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na
 terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrektora i grona
pedagogicznego;
 inicjuje działania dotyczące życia uczniów;
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;
 angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;
 wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności
uczniowskiej.
dba o mienie szkoły, zapobiega jego dewastacji.
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Rodzice


Priorytet w wychowaniu młodego człowieka mają rodzice, w związku z powyższym:







rodzice wspólnie z dziećmi i nauczycielami dbają o wizerunek szkoły;
opiniują program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i zgłaszają swoje propozycje;
biorą czynny udział w imprezach okolicznościowych organizowanych w szkole;
pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy, dyrektorem — odnośnie rozwoju swoich dzieci;
współpracują z nauczycielami w pokonywaniu trudności wychowawczych ich dzieci.

Pedagog szkolny

diagnozuje środowisko wychowawcze,








zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej
opieki,
zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
, współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy
psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i
poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
współpracuje z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły
Zespół wychowawczy (również powołany do realizacji IPET)
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opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i
przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów,
propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania
ocen zachowania i innych,
analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym
rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczo - profilaktycznej
szkoły,
współdziała na rzecz dziecka posiadającym opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno –
pedagogicznej
tworzy IPET oraz opracowuje strategie pomocy dla każdego potrzebującego ucznia
inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

Pracownicy niepedagogiczni:
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każdorazowo reagują na sposób zachowania uczniów i informowanie o tym wychowawcy,
są przykładem dla dzieci i młodzieży,
współorganizują niektóre imprezy szkolne i wspierają w tym nauczycieli i uczniów.

IX.

Diagnoza stanu wyjściowego do sporządzenia programu pracy
wychowawczo-profilaktycznej

Diagnoza stanu wyjściowego do sporządzenia programu pracy profilaktycznej , wymagała podjęcia kilku
podstawowych działań., zadań wychowawczych oraz takich problemów, które stanowią bardzo duże zagrożenie w
funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym młodzieży, a w konsekwencji mogą doprowadzić do głębokiego kryzysu w
ich młodym życiu.
Wśród wymienionych czynników znalazły się:
1. Częste (nieusprawiedliwione) nieobecności na zajęciach lekcyjnych, opuszczanie pojedynczych lekcji.
2. Brak kultury słowa na przerwach i lekcjach (uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel), używanie wulgarnych
wyrazów.
3. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży.
4. Spóźnianie się na lekcje.
5. Wpływ negatywnych sytuacji w rodzinie( np. przemoc) na zachowanie uczniów w szkole.
6.
Ospałość, zmęczenie i niska odporność na frustrację, brak kontroli emocji
7.
Problem związany z korzystaniem z telefonów komórkowych
8.
Uzależnienia –łatwy dostęp do środków psychoaktywnych, prostytucja
9.
Kryzys autorytetów
10. Stres i niepowodzenia
zażywania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz uzależnienia od gier
komputerowych, Internetu, hazardu,
11. Niska motywacja do nauki
12. Ubóstwo materialne rodziców, ich nieporadności wychowawczej w stosunku do dorastającej
młodzieży

Czynniki te ,wymagają pewnego usystematyzowania. Podziału na takie, które są określonymi rodzajami
zachowań uczniów, oraz te, które są związane z szerszym, społecznym kontekstem ich funkcjonowania.
Dostosowanie się do obowiązujących w szkole norm i zasad funkcjonowania społeczno-emocjonalnego młodzieży i
wypełnianie podstawowych obowiązków szkolnych to priorytety oddziaływań wychowawczych w roku szkolnym
2019/20 i następnych. Równie ważnym zadaniem będzie monitorowanie zjawiska tzw. cyberprzemocy, tolerancji
i radzenia sobie ze stresem oraz dostępu do środków psychotropowych
Wychowawcy klas w miarę swoich możliwości, rozpoznają sytuację życiową swoich uczniów, by w
konsekwencji mieć rozpoznanie, do jakich instytucji zwrócić się dla nich o pomoc, i zastanowić się, jak ich sytuacja
życiowa wpływa na funkcjonowanie poznawcze.
Kolejne zagadnienie, które wymaga pracy , to słaba frekwencja rodziców na zebraniach. Rozpoznamy
uwarunkowania tego zjawiska i podejmiemy działania aby to zmienić. Podstawą do wyznaczania priorytetów, celów
i zadań działalności profilaktycznej w danym roku szkolnym będzie przeprowadzana (wg potrzeb) diagnoza dotycząca
przede wszystkim analizy występujących czynników ryzyka. (diagnoza we wrześniu 2019 – koniecznie
przeprowadzona na każdej lekcji wychowawczej w trzecim tygodniu września )
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Warunki realizacji pracy –podstawa

Program dotyczy pracy wychowawczej i profilaktycznej w szkole jako całości i ma wytyczać najważniejsze kierunki
jej prowadzenia i doskonalenia. Spójność wewnętrzna i logiczna to cechy nierozłączne. Jest on tworzony, by służył
działaniu zbiorowemu. Powinien być realny i funkcjonalny. Oznacza to, że musi brać pod uwagę rzeczywiste
warunki i możliwości, liczyć się z potrzebami wszystkich ludzi w szkole. Program wychowawczy musi być elastyczny i
otwarty. Elastyczny, bo trzeba go będzie korygować. Zmieniać się będą preferencje dla celów. W związku z tym,
trzeba będzie rezygnować z założonych zadań, na ich miejsce wprowadzać nowe. Program jest przedmiotem
ustawicznej pracy, bo towarzyszy żywej działalności ludzi z ludźmi.
Za szczególnie ważne uznajemy potrzeby:
1. Zdiagnozowane potrzeby uczniów
o
o
o
o
o
o
2.
3.
4.

:bezpieczeństwa (
;prawidłowej komunikacji interpersonalnej
;aktywności ( intelektualnej i społecznej)
;wolności, wolnego wyboru
;autentyczności
;samoakceptacji.
Sposób budowania relacji z uczniem
Umiejętności nauczycieli i ich postawy
Relacje z rodzicami uczniów

Wychowanie powinno oddziaływać w taki sposób, aby kształtować poznanie dziecka, formować
jego spostrzeżenia, pojęcia i sądy, wzbogacać wiedzę o świecie, wyrabiać odpowiednie nawyki
sprawności, umiejętności, zainteresowania, czy też kształtować postawy, a więc prowadzić do
wychowania jak najwszechstronniej rozwiniętej osobowości. Proces wychowania w głównej mierze
spoczywa na rodzicach. Nauczyciele powinni ten proces wspomagać w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Jednym z ważniejszych
zadań wychowawczych, wspólnych dla wszystkich zajęć edukacyjnych jest to, aby nauczyciele
wspomagali wzrastanie dzieci i młodzieży w klimacie miłości do rodziny, małej i wielkiej ojczyzny, aby we
wspólnotach naturalnych uczyli się otwartości i odpowiedzialności w coraz szerszych społecznościach
ludzkich. Dzięki takim działaniom uczeń w toku szkolnej nauki powinien poznać KIM JEST. Kształtować
coraz pełniejszy obraz samego siebie z całym bagażem niedoskonałości oraz talentów. Otrzymując
jednocześnie od wychowawcy cenną podpowiedź KIM MOŻE BYĆ.W świadomym i metodycznym
wychowaniu szkolnym chodzi o to, aby ten wpływ był pozytywny i podporządkowany wszechstronnemu
rozwojowi ucznia jako człowieka. Działania profilaktyczne w szkole są niezbędne i bezpośrednio wpływają
na procesy wychowawcze. Jedne i drugie są spójne i realizowane równorzędnie. Poprzez działania
wychowawcze kształtujemy osobowość i postawę młodzieży, poprzez profilaktykę ukazujemy obszary
zagrożeń i zapobiegamy ich skutkom, jednocześnie podnosimy świadomość, wzbogacamy zasób
pożądanej wiedzy i umożliwiamy dokonywanie właściwych wyborów i podejmowanie odpowiedzialnych
decyzji. Stąd też proces konstruowania działań profilaktycznych i ich wdrażanie opiera się na
odpowiedniej identyfikacji problemów oraz wszechstronnej diagnozie środowiska szkolnego. Program
działań profilaktycznych promuje przede wszystkim zdrowy, aktywny tryb życia, zapobiega uzależnieniom,
przemocy, zaburzeniom emocjonalnym
Str 17

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wynikającej z realizacji Szkolnego Programu
Wychowawczego-Profilaktycznego oraz obserwacji środowiska lokalnego zauważa się występowanie
następujących problemów:
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wagarów,
przemocy i agresji (drobne bójki, zaczepki, zastraszanie)
,cyberprzemocy,
zażywaniasubstancjipsychoaktywnychprzez uczniów oraz uzależnienia od gier
komputerowych,Internetu, hazardu
,niskiej motywacji do nauki
,palenia papierosów, e-papierosów,
ubóstwa materialnego rodziców,
nieporadności wychowawczej rodziców powodującej kryzys rozwojowy i życiowy uczniów ,m.in.
związany z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie,
braku dyscypliny i niskiej kultury języka w szkole
,braku właściwych postaw i zachowań: (niestosowny strój, niewłaściwe korzystanie z telefonów
komórkowych i urządzeń elektronicznych, używanie wulgaryzmów, brak szacunku do godła
państwa polskiego i symboli narodowych),
kultywowania stereotypów na temat pozytywnego działania środków uzależniających,
nieznajomości konsekwencji wynikających ze stosowania środków uzależniających
,działania na niekorzyść własnego zdrowia,
nieznajomości prawa

X.

Zadania służące realizacji programu wychowawczegoprofilaktycznego

Zadania
1.Kształtowanie
postawy
obywatelsko patriotycznej

1.
Przygotowanie
uczniów do
aktywnego i
świadomego
uczestnictwa w
życiu
demokratyczne
go
społeczeństwa.
2. Uczenie
szacunku dla
tradycji narodu,
państwa,
środowiska
lokalnego i
szkoły.
3. Poznawanie
historii
4.Przygotowa
nie do życia
w
zjednoczonej
Europie w
poczuciu
przynależnoś
ci do ogólnie
pojmowanej
wspólnoty
ludzkiej.
5.Poznawanie
dorobku
kultury
narodowej w
sferze sztuki,
nauki,
filozofii,
etyki, religii
itp.
6.Współpraca
z Centrum
Edukacji

Działania służące realizacji zadań.
1.Elementarna znajomość prawa (Konstytucja RP, Prawa Człowieka, Prawa
Dziecka),
systemu wartości moralnych zgodnie z obowiązującym prawem i tradycja
rodzinną,
2.Poszanowanie godności człowieka,

3.Dostarczanie okazji do poszanowania i dumy z tradycji szkoły, udział w
uroczystościach szkolnych wg corocznego, harmonogramu,
4.Pogłębianie szacunku dla symboli narodowych i hymnu narodowego,

5Ochrona zabytku narodowego oraz miejsc pamięci narodowej,
umacnianie dumy z faktu bycia Polakiem- mieszkańcem Polski, Europy
Świat
6.Współpraca z placówkami kultury i sztuki
7.Włączenie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do
konkretnych działań profilaktycznych z możliwością zgłaszania
własnych pomysłów i inicjatyw.

Obywatelskie
j
7. Realizacja
współpracy z
pozarządową
organizacją
Amnesty
Interantional

2. Kształtowanie
postawy
prozdrowotnej

1. Dbałość o
zdrowie

3. Kształtowanie
umiejętności
interpersonalnych

1. Kształtowanie
tolerancji i
szacunku dla
wartościowych
form odmienności i
indywidualności.

1..Realizacja programów profilaktycznych,
udział w spektaklach o charakterze, wychowawczym,
zdrowotnym, profilaktycznym
2. Wyrabianie
2..Kształcenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych
nawyków
wypadkach
higienicznych
3. Współpraca z organizacjami osobami propagującymi zdrowy
tryb życia,
3. Kształtowanie
4..Wzbogacanie wiedzy na tematy związane z higieną pracy
sprawności
i nauki, higieną psychiczną i osobistą (np. zajęcia z
fizycznej i
lekarzem, pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym)
odporności
5..Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w
zakresie dyscyplin sportowych między innymi:
4.Uwrażliwienie na
o piłka siatkowa,
ochronę
o koszykówka,
środowiskao lekkoatletyka,
ekologia
13.Propagowanie aktywnego wypoczynku
14. Udział uczniów w akcjach na rzecz ochrony środowiska
(sprzątanie świata, Dzień Ziemi)

2. Kształtowanie
umiejętności
współpracy w
grupie (mediacje,
negocjacje,
podejmowanie
decyzji, twórcze

1.Diagnozowanie sytuacji wychowawczej klasy, szkoły i
dostosowanie do tego planów wychowawczych,
2.Stwarzanie sytuacji wymagających pracy w grupie
3.Rozpoznawanie emocji i panowanie nad nimi
4. Promowanie uczniów aktywnych w różnych dziedzinach
(np. pochwała na forum szkoły, wyższa ocena zachowania,
nagrody rzeczowe),
5.Organizowanie warsztatów, spotkań z pedagogiem
kształtujących umiejętności interpersonalne, poznawanie
emocji i panowanie
6.Organizowanie imprez szkolnych, klasowych
organizowanie biwaków, wycieczek, kół zainteresowań
organizowanie spotkań w ramach orientacji zawodowej klas
maturalnych

rozwiazywanie
konfliktów)
3. Integracja
młodzieży w
obrębie klas i
szkoły

4.Motywowanie
uczniów do
działania i
twórczego
myślenia,
rozwijania swoich
pasji i talentów

5.Kształtow
anie
postawy
dobrego,
wartościow
ego
człowieka

4. Przygotowanie
uczniów do życia
w rodzinie i
społeczeństwie
1. Pomoc dzieciom
w wykorzystaniu
ich potencjału

2.Sprzyjanie
kształtowaniu
postawy
innowacyjnej u
uczniów.
3. Praca
nauczycieli
metodami
aktywnymi.
4. Nagradzanie i
promowanie
uczniów
aktywnych i
osiągających
sukcesy
1.Kształtowanie
osobowości
ucznia w duchu
umiejętności
wykraczania
poza
egoistyczne oraz
praktyczne i
doraźne cele
życiowe.
2. Kształtowanie
kultury języka.
3. Uwrażliwienie
na konieczność
przestrzegania
zasad kultury
osobistej
(właściwa

7.Udział w różnych spotkaniach zmierzających do
kształtowania postawy odpowiedzialności, dojrzałości
emocjonalnej, wyrabianie poczucia własne
8.Debaty

1.Propagowanie metod efektywnego uczenia się
2. Prowadzenie zajęć dotyczących technik uczenia się
diagnozowanie możliwości ucznia
3. Prowadzenie zajęć kształtujących odpowiednie zachowania
na lekcji – technika odpowiedzi

4.Udział w konkursach
5.Czynny udział uczniów w uroczystościach szkolnych
6.Kształcenie umiejętności korzystania z różnorodnych
źródeł informacji
7.Prezentowanie osiągnięć uczniów w szkole i poza nią.
8.Różnicowanie przez nauczycieli metod nauczania
9.Wypracowanie systemu promowania i nagradzania uczniów
aktywnych i osiągających sukcesy.
10. Pomoc uczniom zdolnym

1.Prowokowanie do zachowań prowadzących do utrzymania
czystości w pomieszczeniach szkolnych i poszanowanie
mienia,
2.Zwracanie uwagi na kulturę bycia (np. zwroty
grzecznościowe, postawa wobec kolegów, nauczycieli, strój
odpowiedni do sytuacji),
3. Stosowanie się do zasad zawartych w różnych dokumentach
regulujących życie szkoły,

4.Udział w akcjach charytatywnych
5.Zapoznanie z najbardziej znanymi organizacjami
charytatywnymi działającymi w Polsce i na świecie
6.Kształtowanie umiejętności akceptowania i poszanowania
odmiennych poglądów drugiej osoby
7.

postawa,
odpowiedni strój
podczas
uroczystości
szkolnych).

Wspólne obchodzenie świąt

4.Uwrażliwienie
na krzywdę i
cierpienie
innych.
5. Kształtowanie
postawy ucznia w
oparciu o
powszechnie
uznane w naszej
kulturze zasady
etyczne:
uczciwość
poszanowanie
własnej i cudzej
godności oraz dla
dóbr materialnych
oraz

6. Troska o
bezpieczeństwo
ucznia

1Wdrażanie do
przestrzegania
zasad
bezpieczeństwa
w szkole i poza
szkołą,
2. zwiększenie
tolerancji, przy
równoczesnym
pamiętaniu ze
każda tolerancja
ma granice
3. Zapoznanie
uczniów i
nauczycielami z

1.Warsztaty dla uczniów „ Bezpieczeństwo w Internecie.
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych” –
Hejt.
2. Przeprowadzenie ankiety na temat zagrożeń wynikających z
nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu i mediów
społecznościach.
3. Rozpoznawanie trudnej sytuacji rodzinnej ucznia- otoczenie
opieką ucznia i wsparcie rodziny na terenie szkoły.
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Policja,
Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie, zespoły
interdyscyplinarne „ Niebieska Karta” placówkami
doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi
świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Koszalinie

procedurami
szkolnymi

Przeprowadzenie pogadanek i warsztatów w klasach nt.
wykluczenia z grupy, agresji słownej w tym wyeliminowania
nieuprzejmych przezwisk używanych wobec kolegów i
koleżanek, naruszających godność osobistą - skutki prawne.
ch i dniach otwartych
oraz podczas indywidualnych rozmów o wszelkich
przejawach agresji.

4.Przeciwdziałan
metody mediacji uczniowskiej.
ie agresji i
przemocy w
Debaty szkolne
szkole
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XI.

Sposoby ewaluacji szkolnego programu wychowawczoprofilaktycznego

1. Obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców.
2. Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi.
4. Dokumenty w teczkach wychowawczych.
5. Raporty wyników pracy zespołów przedmiotowych oraz zespołu do spraw ewaluacji.
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XII.

Podstawy prawne:

I. Powszechna Deklaracja Człowieka
II. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
III. Konwencja o Prawach Dziecka
IV. Konstytucja RP
V. Ustawa z dnia 07.08.1991r., O systemie oświaty z późniejszymi zmianami/tekst jednolity z dnia
16.05.1996r., Dz. U. Nr 67/
VI. Ustawa z dnia 08.01.1999r.,Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
VII. Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999r., W sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, Dz.
U. Nr 14
VIII. Rozporządzenie MEN z dnia 15.02 1999r., W sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku
szkolnego programów nauczania z zakresem kształcenia ogólnego oraz warunków trybu dopuszczania do
użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych
IX. Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2004r., W sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych
X. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112),
XI. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z
późniejszymi zmianami),
XII. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami),
XIII. Wytyczne MEN – Bezpieczna Szkoła,

XIV. Statut Szkół „Computer College”.
XV. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

XVI Prawo oświatowe
XVII Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249)
XVIII Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

XIXRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

XXRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
XXI Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
XXII Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkac

XXIII. Dz.U.2019.323 Rozporządzenie MEN z dnia 13 luty 2019 r
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
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