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ROK SZKOLNY 2016/2017

Cele wychowawcze

1. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia, postrzeganie go
w kategoriach podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw
i obowiązków, wzbudzenie potrzeby dalszego uczenia się, doskonalenia i wszechstronnego rozwoju w
celu przygotowania ucznia do zadań w czynnym życiu zawodowym i publicznym
oraz ksztaltowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

2. Celem działań społeczności szkolnej jest wszechstronna pomoc wychowankowi, w osiągnięciu dojrzałej
osobowości. Wszelkie działania wychowawcze winny służyć kształtowaniu i wypracowywaniu przez
wychowanka wewnętrznej harmonii jego sfery fizycznej, intelektualnej i duchowej.

3. Dojrzałą osobowością charakteryzuje się wychowanek, który w swym postępowaniu zdolny jest otwierać
się na innych ludzi, zachowując podstawową kontrolę własnych emocji oraz jest zdolny realistycznie
oceniać swoje możliwości.

4. Społeczność szkolna zna i przestrzega prawa człowieka, które przysługują każdemu bez względu na
rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne.

Wychowanka naszej szkoły winny cechować:

• Kultura osobista - zachowywanie się z godnością i szacunkiem dla drugiego - wyrażona przez postawę,
słowa, strój, dbałość o estetykę pomieszczeń oraz otoczenia.

• Pozytywne nastawienie wobec innych, życzliwość.

• Odpowiedzialność za drugiego człowieka (kolegę, koleżankę, nauczyciela itp.).

" Empatia oraz wrażliwość na krzywdę innych ludzi: biednych, samotnych, cierpiących.

" Dążenie do budowania więzi między pokoleniami (uczeń, nauczyciel, dzieci- rodzice).

• Tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wobec różnych narodów, ras, wobec
wyznawców różnych religii.

• Miłość i szacunek do Ojczyzny - poznawanie jej historii, kultury i tradycji.

• Szacunek dla pracy - nauki; uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność, bezinteresowność.

• Życie w zgodzie z przyrodą, umiejętne korzystanie z jej dóbr, troska o przyszłe pokolenia.

• Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych, uczestnictwo w różnych formach aktywnego wypoczynku.

" Zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy, postępowanie zgodne z własnym
sumieniem, wysoki poziom wiedzy, inteligencji i umiejętności (na miarę własnych możliwości).

" Ciekawość świata i umiejętność poszukiwania
w interesujących go dziedzinach.

wykorzystywania informacji, zwłaszcza
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• Odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz środków masowego
przekazu.

ZADANłA WYCHOWAWCZE SZKOtY

1. Szkoła stwarza środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). Głównym zadaniem
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest podnoszenie jakości pracy szkoły na wszystkich
tych płaszczyznach.

2. Szkoła wspiera działanie wychowawcze rodziców, integruje oddziaływania wychowawcze własne,
rodziny i środowiska.

3. Rozwija wśród uczniów dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra, piękna
w otaczającym nas świecie.

4. Kształtuje świadomość konieczności zdobywania wiedzy i poszerzania własnych horyzontów.

5. Kształtuje postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

6. Uczy tolerancji i akceptacji odmienności.

7. Przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyboru i hierarchizacji.

8. Uczy odpowiedzialności za siebie i innych, godzenia wolności własnej z wolnością innych.

9. Uczy szacunku do wspólnego dobra, dziedzictwa kulturowego i dorobku narodowego.

10. Kształtuje postawy patriotyczne.

11. Umożliwia uczniom poznanie, zrozumienie podstawowych zależności związków zachodzących
w naturalnym środowisku oraz uczy umiejętnego korzystania z jego dóbr.

12. Szkoła promuje własny wizerunek w regionie.

ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

1. Stworzyć uczniom przyjazne i różnorodne środowisko edukacyjno uwzględniające rozwój fizyczny
i psychiczny.

Z. Programować i orggni2ow~c proces wyohowania w kl~f:ifl, a W szczególności PNorzyć warunki rozwoju
uczniów, przygotować ich do życia w zespole, rodzinie i spOłeczeństwie,

3. Pomagać uczniom umacniać wiarę ł ./ k' '.. . . we wasne SIy, sztaltowac prawy charakter I uczyc znajdować
radosc w pozytecznym działaniu.

4. zaszcze~ić. postawy pozytywnego i zrównowazonego ręagowania w sytuacjach trud h
oraz w/asclwego sposobu wyraźania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachow':n~a
swoje I Innych osób.

5. ROZ~ijać umiej.ęlnoŚci współistnienia, współdziałania w grupie
wspolną naukę I wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.

6. Kształtować postawy tolerancji i akceptacji wobec innych.

rówieśniczej społecznej poprzez
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7. Dbać o indywidualizowanie metod pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem słabym
i wychowawczo zaniedbanym.

8. Koordynować oddziaływania wychowawcze własne, szkoły, środowiska lokalnego i domu rodzinnego
ucznia.

9. Przygotowywać uczniów do dalszego kształcenia jak również do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy.

10. Tworzyć szkołę bezpieczną i przyjazną dla uczniów, rodziców i nauczycieli, przeciwdziałać agresji,
przemocy i patologii w szkole. Uczyć systematyczności i właściwego wypełniania obowiązków
szkolnych.

11. Dbać o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze wsi i małych miasteczek.

12. Dbać o właściwy rozwój psychofizyczny i zdrowie uczniów, uczyć postaw prozdrowotnych.

13. Pracować, bawić się, uczyć i rozwijać się razem z uczniem.

14. Rozszerzać współpracę ze środowiskiem lokalnym.

15. Rozwijać współpracę z rodzicami, angażując ich w problemy szkoły.

16. Pogłębiać wiedzę uczniów o prawach człowieka.

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOl Y

W roku szkolnym 2016/2017

Cełe wychowania

1.Rozwój jednostki i
kształtowanie własnej

osobowości

Zadania realizowane, środki realizacji

Rozpoznawanie trudności edukacyjnych, wyposażenie w techniki uczenia się
i opanowywania stresu.

Uczenie rozumienia własnej psychiki, prawidłowego rozpoznawania własnych
stanów emocjonalnych, kształtowanie poczucia własnej wartości, stwarzanie
klimatu osobistego i społecznego wsparcia, w którym każdy uczeń jest
doceniany, szanowany i sprawiedliwie traktowany - pogadanki z
wychowawcami, pedagogiem, współpraca z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, zajęcia warsztatowe i terapeutyczne.

Uczenie zasad aktywności własnej w tworzeniu i ukierunkowywaniu myśli
mających wpływ na motywację dla nauki i pracę nad własnym rozwojem
duchowym. Sprawdzanie wyników nauczania, zachęcanie uczniów do
podejmowania innowatorskich rozwiązań w trakcie zajęć lekcyjnych, uczenie
odpierania nudy, strachu przed niepowodzeniami i wycofywania się.
Zachęcanie uczniów do podejmowania wysiłku i nie zniechęcania
się niepowodzeniami. Praca nad wyrobieniem nawyków systematyczności,
wytrwałości i właściwego wypełniania obowiązków szkolnych.
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2. Wychowanie zdrowotne,
kształtowanie postaw

prozdrowotnych

Podniesienie jakości kształcenia poprzez zaangażowanie przedstawicieli
partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy.

Rozbudzenie aspiracji życiowych, badanie predyspozycji zawodowych oraz
pomoc w wyborze zawodu lub dalszego kształcenia-przedstawienie
pozytywnych wzorców wyborów życiowych, spotkania ze studentami, ludźmi
sukcesu i absolwentami naszej szkoły.

Uczenie postawy dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy,
otwartości na zmiany, postrzegania życia w dłuższej perspektywie - również
zawodowej.
Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów i szanowanie
poglądów innych. Rozwijanie umiejętności dialogu. Uczenie tolerancji dla
odmienności rasowych, narodowych, światopoglądowych, wyznaniowych
i kulturowych. Nabywanie umiejętności rozróżnienia i pielęgnowania uczuć
koleżeństwa, przyjażni i miłości.

Uczenie kultury bycia:
• Opracowanie przez uczniów Kodeksu klasowych zachowań.
• Realizacja programu szkolnego "Szkoła dobrze wychowana" - realizacja
zadań mających na celu uwrażliwienie młodzieży na zasady savoir vivre
dotyczące życia prywatnego i zawodowego. Malowanie plakatów oraz inne
działania.
Przygotowanie do rozpoznawania prawdziwych wartości, odróżniania dobra od
zła i dokonywania właściwych wyborów moralnych. Uczenie odpowiedzialności
za słowa i czyny. Dbałość o bezoieczeńslwo własne i innych.

Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, uświadamianie obowiązku
pomocy bliżniemu- współpraca z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym
w Wierzbicach i innymi, domami dziecka, akcjg charytatywne, praca w ramach
wolontariatu. Rozwijanie postawy opiekuńczości

Dzięki wyznaczQniu wljchowawców pomocniczych - zwiększenie
oddziaływania opiekuńczego oraz wychowawczego a także dydaktycznQQO na
wychowanków. Zwiększenie pozytywnego oddziaływania właściwą postawą

wychowawców, uczenie wzorca wlaściwej współpracy i wymiany informacji
pomiędzy osobami w~półpracujacymi,

PrZybliżanie kultury i sztuki światowej i ojczystej, umozliwianie uczestnictwa
I rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
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3. Rozpoznawanie
warunków

socjoekonomicznych życia
uczniów.

4.Kształtowanie postaw
patriotycznych i
obywatelskich

oraz przemocą. Diagnozowanie rozmiarów uzależnień. Popularyzowanie wśród
uczniów zasad zdrowego trybu życia.
Spotkanie z ratownikiem medycznym - prelekcja na temat udzielania pierwszej
pomocy po zażyciu dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych.
Pogadanki na temat wpływu grupy rówieśniczej na zachowanie młodego
człowieka.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych
z okresem dorastania i dojrzewania. Rozpoznawanie problemów uczniów,
organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i materialnej.

Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie trwałych związków
małżeńskich opartych na wierności, uczciwości, odpowiedzialności
i partnerstwie.

Kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego i odpowiedzialnego
funkcjonowania w rodzinie. Nabywanie umiejętności korzystania ze środków
przekazu w sposób selektywny, chroniący uczniów przed ich destrukcyjnym
wpływem na rozwój osobowości i życie. Uświadamianie konsekwencji
niedojrzałego rodzicielstwa, otaczanie opieką w sytuacji ciąży.

Rozwijanie i pogłębianie więzi ze społecznością lokalną i regionalną, narodową
i obywatelską oraz europejską i światową. Kształtowanie postaw szacunku
wobec godła i hymnu państwowego, własnych i cudzych symboli kultu
religijnego. Cwiczenie umiejętności śpiewania hymnu, zapoznawanie się
z miejscami i instytucjami ważnymi dla państwa polskiego i miejscami pamięci
narodowej, kultu religijnego różnych wyznań.

Kształtowanie postaw patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem
patriotyzmu lokalnego. Utwierdzanie w poczuciu, że mieszkamy w pięknej
ojczyżnie i bardzo ciekawym regionie Polski, a także uczymy się w szkole
o wieloletniej tradycji. Praca nad budowaniem poczucia wspólnoty szkolnej,
odpowiedzialności za mienie szkolne oraz mienie społeczne.

Uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny (obrona, dbałość o dobre imię ze
szczególnym naciskiem na obowiązek godnego reprezentowania ojczyzny
poprzez właściwą postawę i zachowanie podczas przebywania poza granicami
kraju). Uroczyste obchody świąt państwowych, rocznic historycznych- zgodnie
z kalendarzem imprez szkolnych. Wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci
narodowej.

Poznanie roli i znaczenia wyborów demokratycznych - spotkania
z radnymi gminy, sejmiku wojewódzkiego, posłami. Kształtowanie umiejętności
wykorzystania wiedzy o ustroju RP do interpretacji wydarzeń tycia publicznego
oraz podporządkowywania się wymogom procedur demokratycznych. I
Działalność samorządu uczniowskiego i zespołów klasowych.

Przygotowywanie do roli odpowiedzialnych współgospodarzy wsi, gminy,
regionu i Polski. Poznawanie problemów środowiska, uczestniczenie
w rozwiązywaniu problemów własnej społeczności szkolnej, gminy, miasta.
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5. Wychowanie do
aktywnego udziału w życiu

gospodarczym

6.Kształtowanie postaw
proekologicznych

7.Rozwijanie szacunku dla
dziedzictwa

B.Kształtowanie postaw
proeuropejskich

9.Rozwijanie
samorządności

uczniowskiej

Rozwijanie świadomości współgospodarowania szkołą. Współudział
wopracowaniu programu wychowawczego szkoły, regulaminów szkolnych,
wyrażania opinii w sprawach szkolnych i składania propozycji dotyczących

Poznanie mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, rozbudzanie wyobrażni
i pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej i qospodarcze],
przygotowanie z uczniami biznesplanów. Rozwijanie ducha przedsiębiorczości
i zdolności zarządzania własnymi pieniędzmi. Planowanie budżetu imprez
szkolnych, wycieczek, imprez agroturystycznych, ich organizowanie
i rozliczanie.

Poznawanie podstawowych zasad etycznych życia gospodarczego
i nabywanie umiejętności ich stosowania w życiu szkolnym. Kształtowanie
umiejętności planowania rozwoju własnego wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych. Prowadzenie preorientacji zawodowej odwiedzanie zakładów
pracy, spotkania ze studentami i pracodawcami.

Kształtowanie umiejętności sporządzenia dokumentów i prowadzenia rozmów
w procedurach ubiegania się o pracę. Pisanie życiorysu, listu motywacyjnego,
wypełnianie kwestionariusza osobowego, uczenie się prowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych, autoprezentacji.

Poznanie współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz
rozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody. Budzenie
i rozwijanie szacunku dla naturalnego środowiska człowieka, kształtowanie
postaw proekologicznych, działania na rzecz poprawienia stanu środowiska
w najbliższym otoczeniu. Uczenie przestrzegania ładu i porządku w miejscach
publicznych i w środowisku naturalnym. Udział w Olimpiadzie Ekologicznej,
udział w akcjach na rzecz środowiska naturalnego, zwierząt w schroniskach,
dbałość o zwierzęta gospodarskie na zajęciach praktycznych, przygotowanie
imprezy ekologicznej międzyszkolne], udział w akcjach porządkowania
otoczenia m.in. "Sprzątanie świata", "Dzień Ziemi". Wycieczki dydaktyczne
i turystyczne.

Wzbogacenie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu, jej związkach
z historią i kulturą narodu oraz tradycjami własnej rodziny. Wycieczki, lekcje
muzealne, wzbogacanie zbiorów muzeum szkolnego, praca w kole
historycznym, nawiązywanie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi
się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie. Zwiedzanie
wystawo tematyce kulturalnej i historycznej.

Uświadamianie odwiecznych związków Polski z Europą i określanie miejsca
Polski i Polaków w integrującej się Europie. Rozwijanie poczucia lożsemości
europejskiej "Jestem Polakiem, a więc jestem t:uropejczykiem". Kształtowanie
postaw otwartości wobec kultury innych krajów. Zapoznanie z celami i
podstaw~mi ustrojowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej. Przybliżenie
zasadami funkclonowania najważniejszych organizacji europejskich.
Poznawanie kultury i codziennego życia krajów nauczanych w szkole języków
Wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany praktyk zawodowych.
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społeczności uczniowskiej Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej, Stosowanie
procedur demokratycznych- wybory do samorządu uczniowskiego, współpraca
z organizacjami młodzieżowymi.

10.0rganizacja czasu
wolnego ucznia

Rozwijanie zainteresowań uczniów, Organizowanie różnych form wypoczynku
i rekreacji. Wzmocnienie bezpieczeństwa młodzieży, Nauka podejmowania

aktywności bezpiecznej dla ucznia i otoczenia, Udział w zajęciach kół
zainteresowań oraz zajęciach rozwijających kondycję fizyczną dających nowe
umiejętności fizyczne i społeczne, Przygotowywanie imprez szkolnych
i środowiskowych. Wyjazdy na wycieczki szkolne, klasowe, zawodowe
i turystyczne, Wyjścia do teatru, muzeum, kina, zwiedzanie wystaw oraz udział
w koncertach i imprezach okolicznościowych, Rozwijanie kompetencji
czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży,

11.wychowanie
w kontekście praw

człowieka

Zapoznanie uczniów z globalnym wymiarem praw człowieka (prawa ucznia,
prawa dziecka, prawa obywatelskie i inne), Pokazanie różnych płaszczyzn, na
których dochodzi do ich łamania, Pokazanie skali problemu na przykładzie
różnych krajów, Obchody Dnia Praw Człowieka, udział w warsztatach,
konferencjach, szkoleniach i lekcjach wychowawczych,

Program wychowawczy Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach został opracowany na podstawie
następujących dokumentów:

1, Konstytucja Rzeczpospolitej Polski,

2, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,

3, Międzynarodowa Konwencja Praw dziecka,

4, Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami,

5, Program Polityki prorodzinnej,

6. Szkolny Program Profilaktyki,

Raqa ~OdZiC:t' <, r:
~(UL fvO(Ą,1 tt)t} c.
Samorząd Uc • lewski Q.--.

~~

Dyrektor

DYREKTOR

mg~Qta~

Opracował zespół w składzie: L, Augustyniak, G.E. Manaj
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