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                                         PROGRAM  WYCHOWAWCZY   
                             
                            ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
                             
                                                    W ZDUNACH 
 
                     
                             PROGRAM  WYCHOWAWCZY  NA LATA SZKOLNE 
 
                                           2007/08, 2008/09,2009/10, 2010/11  
  
                              NOSI NAZWĘ „W DRODZE KU DOROSŁOŚCI” 
 
 

Będąc szkołą propagującą idee integracji, chcemy dążyć do tego, aby nasi 

wychowankowie uczyli się i wychowywali w atmosferze wzajemnej tolerancji, 

poszanowania prawa do godności osobistej. W swoich działaniach dydaktycznych, 

wychowawczych  i opiekuńczych kierujemy się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, postawę moralną i obywatelska. Zadania do realizacji założeń programu 

wychowawczego zostały opracowane odpowiednio do poziomów kształcenia. 

 W oparciu o cele operacyjne i zadania szczegółowe każdy wychowawca 

klasy układa własny plan wychowawczy, uwzględniając specyfikę i potrzeby 

własnego zespołu klasowego.  

 

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO :  

• kształcenie woli ucznia i zaspakajanie potrzeby przeżywania sukcesów 
- uczeń staje się obowiązkowy i wytrwały w swoich działaniach 
- uczeń staje się odpowiedzialny za siebie i innych 
- uczeń bierze aktywny udział w życiu grupy, klasy i szkoły 
- uczeń umie wyznaczyć sobie cele do zrealizowania i osiągnąć je 
- uczeń wierzy we własne siły, dzięki czemu osiąga sukcesy 

  

• kształtowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się - rozwijanie 
motywacji uczniów jako jednej z najważniejszych sił 
ukierunkowujących działania uczniów  
- uczeń umie współpracować w grupie i zespole 
- uczeń jest tolerancyjny i pomaga swoim koleżankom i kolegom 
- uczeń umie rozpoznać potrzeby innych i zająć wobec nich właściwą 
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postawę  
- uczeń rozumie, że wspólnota taka jak środowisko szkolne czy lokalne  
pełnią ważną rolę w życiu człowieka 
- uczeń szanuje innych ich godność i indywidualność 
- uczeń dostrzega i interpretuje przyczyny swoich sukcesów lub porażek, co 
stanowi główny wyznacznik motywacji osiągnięć 

 

• wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia 
- uczeń umie dbać o własną sprawność fizyczną, umie racjonalnie 
zaplanować i wykorzystać swój czas wolny 
- uczeń potrafi dbać o higienę osobistą i swój wygląd, umie zachować się w 
sposób nie zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu 
- uczeń potrafi stosować zasady prawidłowego odżywiania 
- uczeń zna i stosuje w praktyce zasady ruchu drogowego  

 

• przygotowanie do życia w rodzinie 
- uczeń rozumie i docenia wartość rodziny w życiu osobistym człowieka 
- uczeń poznał i akceptuje swoją płciowość 
- uczeń rozumie swoje emocje, dotyczące koleżeństwa i przyjaźni  

 

• wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia  
- uczeń umie uczyć się, pracować samodzielnie i twórczo, rozwijać swoje 
zdolności i zainteresowania 
- uczeń umie wypowiadać się i samodzielnie wyszukiwać potrzebne mu 
informacje 
- uczeń umie zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną  

 

• wspieranie rozwoju psychicznego ucznia  
- uczeń poznał swoją sferę uczuciową, umie myśleć wartościująco 
- uczeń umie ocenić własne postępowanie i panować nad własnymi 
emocjami 
- uczeń umie wyciągnąć właściwe wnioski bez wpływu emocji 
- uczeń zachowuje poprawne kontakty z ludźmi,, jest otwarty i ufny  
- uczeń zna i stosuje zasady prawidłowego komunikowania się z ludźmi 
- uczeń rozpoznaje i akceptuje pozytywne wzorce zachowania, wykorzystuje 
je w swoim życiu  

 

• przygotowanie do życia we współczesnym świecie techniki i mediów 
- uczeń rozpoznaje swoje predyspozycje techniczne, umie posługiwać się 
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prostymi urządzeniami technicznymi 
- uczeń przygotowany jest do życia w społeczeństwie informatycznym i 
informacyjnym 
- uczeń umie świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków masowej 
komunikacji 
- uczeń zna i wykorzystuje w praktyce podstawowe zasady posługiwania się 
komputerem i technologią informacyjną 

  

• kształtowanie postaw patriotycznych 
- uczeń poznaje i szanuje dorobek kulturalny swojego regionu i państwa 
- uczeń bierze czynny udział w tworzeniu życia kulturalnego szkoły i 
środowiska lokalnego 
   

Zadania szkoły:  

1. Stosowanie zasad i metod zgodnych z możliwościami i ograniczeniami 
uczniów, ich potrzebami, oczekiwaniami, uzdolnieniami i 
zainteresowaniami.  

2. Wykorzystanie naturalnych sytuacji wychowawczych oraz tworzenie 
nowych, działających aktywizująco i usamodzielniająco.  

3. Inicjowanie działań wychowawczych zmierzających do zrozumienia 
potrzeby ciągłego zdobywania wiadomości potrzebnych do wykonywania 
odpowiedniego zawodu z wykorzystaniem nowych technologii.  

4. Włączanie społeczności lokalnej w działania szkoły głównie dzięki 
współpracy z rodzicami i władzami samorządowymi.  

5. Inicjowanie działań w celu promowania szkoły na zewnątrz.  

Uczestnicy programu:  

• nauczyciele (wszystkich przedmiotów) i wychowawcy,  
• pracownicy administracyjno-gospodarczy,  
• uczniowie,  
• rodzice,  
• środowisko miejskie/wiejskie.  

Program zakłada uczestnictwo (czynne i bierne) rodziców i środowiska 
poprzez:  

• spotkania dyskusyjne,  
• udział w imprezach kulturalnych,  
• uczestnictwo w programach pedagogicznych (profilaktyka uzależnień), 

wspólne gry i zabawy rekreacyjno-sportowe.  

Czynniki wpływające na realizację programu:  
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• postawa i zaangażowanie rodziców,  
• samodzielność uczniów,  
• wzbogacanie wiedzy i umiejętności na temat wychowania przez 

rodziców, nauczycieli i wychowawców,  
• postawa nauczycieli i wychowawców,  
• pozytywne myślenie.  

Dokumentacja programu:  

• Zdjęcia i rysunki w gablocie szkolnej.  
• Gromadzenie dokumentów i materiałów nieksiążkowych w zbiorach 

klasowych i szkolnych.  
• Sprawozdania, opisy i rozprawki oraz zdjęcia umieszczone w kronice 

szkolnej.  
• Zapisy i notatki w dziennikach lekcyjnych.  

Osoby i instytucje wspierające działalność programową:  

• rodzice,  
• pracodawcy i opiekunowie praktyk,  
• Rada szkoły,  
• nauczyciele i wychowawcy,  
• Samorząd uczniowski,  
• Organ prowadzący szkołę- Burmistrz Miasta i Gminy Zduny 
• organizacje i instytucje zajmujące się wspomaganiem procesów 

wychowawczych.  

Sposoby realizacji programu:  

• aktywne włączenie rodziców, opiekunów prawnych, przedstawicieli 
środowiska lokalnego i samorządowego do działań na rzecz programu,  

• organizowanie spotkań nauczycieli, uczniów i rodziców z pedagogiem, 
psychologiem i terapeutą z Poradni Uzależnień,  

• systematyczne prowadzenie zajęć w szkole i poza nią połączone z 
prezentacją w formie: konkursów, pokazów, stałych ekspozycji, 
wycieczek, wystaw,  itd.  

Zadania i cele:  

1. Program wychowawczy "W drodze ku dorosłości" ma na celu 
kształtowanie postaw osobowych w oparciu o realizację zadań ogólnych 
szkoły zawartych w Podstawach Programowych.  

2. Opracowując Szkolny Program Wychowawczy zapewniamy naszym 
wychowankom możliwości indywidualnego rozwoju w oparciu o ich 
własne predyspozycje oraz pełne przygotowanie do dalszego etapu 
kształcenia lub podjęcia pracy.  
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3. Efektem działań programu będzie absolwent - człowiek uczciwy, 
obowiązkowy, systematyczny, odpowiedzialny, kreatywny, ciekawy 
świata i siebie, komunikatywny, kulturalny, tolerancyjny, odporny na 
patologie społeczne, znający swoją wartość, wrażliwy, mający określoną 
hierarchię wartości, przygotowany do założenia własnej rodziny, 
rozważny, dbający o zdrowie własne i innych, umiejący aktywnie 
poszukiwać pracy, planować swój rozwój (dalsze kształcenie, karierę, 
życie rodzinne), kultywujący uczucia patriotyczne i jednocześnie otwarty 
na inne kultury.  

4. Współpraca wszystkich podmiotów wychowawczych, jak również dobre 
stosunki z samorządem lokalnym i środowiskiem pozwolą:  

• pokazać młodzieży alternatywny sposób spędzania wolnego czasu,  
• rozwijać jej możliwości twórcze,  
• rozwijać jej zainteresowania,  
• radzić sobie z trudnościami osobistymi,  
• dokonać rzetelnej samooceny umiejętności i swego postępowania, 

posiąść umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób. 

 

Treści programowe Program obejmuje cztery bloki tematyczne:  

1. Kim jestem? 
Cele:  

• Uświadomienie potrzeby poznania siebie,  
• Rozwijanie samoświadomości i realnej samooceny,  
• Kształcenie wrażliwości uczuciowej,  
• Ćwiczenie umiejętności oceny własnych zachowań,  
• Zachęcanie do planowania drogi samokształcenia,  
• Rozwijanie zainteresowań.  

 

2. Ja i rodzina. 
Cele:  

• Wzbudzanie refleksji nad rolą rodziny w życiu każdego człowieka,  
• Określanie swojego miejsca w rodzinie,  
• Zapoznawanie z rolami rodzicielskimi,  
• Zachęcanie do współtworzenia dobrego klimatu w rodzinie,  
• Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych członków rodziny,  
• Utrwalanie szacunku dla osób starszych. 
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3. Ja i moje zdrowie. 
Cele:  

• Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych poprzez 
uświadamianie uczniom ich szkodliwości,  

• Uświadamianie konieczności dbałości o zdrowie psychiczne,  
• Zachęcanie do aktywności fizycznej,  
• Zapobieganie wadom postawy,  
• Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych,  
• Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobie AIDS.  

 

4. Ja i moja miejscowość, ja i moja ojczyzna, ja i Europa, ja i świat. Ja i 
moja szkoła. 
Cele:  

• Przywiązanie do lokalnego środowiska,  
• Utrwalanie uczuć patriotycznych,  
• Rozwijanie świadomości wspólnoty europejskiej,  
• Kształtowanie odpowiedzialności za stan naszej planety.   
• Wzbudzanie świadomości swoich praw i obowiązków,  
• Podkreślanie roli nauczyciela,  
• Zachęcanie do odnoszenia sukcesów w szkole,  
• Kultywowanie tradycji szkolnych,  
• Rozwijanie aktywności i twórczości uczniów.  

 

Program wychowawczy napisany został na kolejne cztery lata szkolne, ze 
względu na obszerny program, który czas realizacji przez wychowawców i  
pedagoga  ma rozłożony na 4 lata nauki. 

 

 

 

 

Program wychowawczy szkoły opracowały: 

Koordynator ds. bezpieczeństwa, lider zespołu ds. profilaktyki  i wychowania   

                              - mgr Daria Augustyniak 

Pedagog szkolny  - mgr Ewelina Jaskulska  

Zduny , wrzesień 2007 


