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WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA
1.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
2.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
3.
Konwencja o Prawach Dziecka
4.
Ustawa o Systemie Oświaty
Program wychowawczy jest podstawą realizacji procesu wychowawczego uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Technikum, Technikum Mechanicznego,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 uczęszczających do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Bełżycach. Na jego podstawie wychowawcy tworzą dla swoich klas plany wychowawcze
dostosowane do poziomu i potrzeb uczniów. W tworzeniu planu wychowawczego dla
oddziału uczestniczą uczniowie i rodzice.
Program został skonstruowany na podstawie przeprowadzanej co roku diagnozy
sytuacji wychowawczej szkoły. W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika dominują problemy
wychowawcze związane z dorastaniem. Głównie są to: konflikty rówieśnicze, wagary,
niewłaściwe relacje uczeń-nauczyciel, uzależnienia (palenie papierosów, alkohol, narkotyki),
wandalizm, wulgarne słownictwo. Kilku uczniów ma też corocznie konflikty z prawem.
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej przyjmują na siebie odpowiedzialność za
współtworzenie jej kształtu i klimatu wychowawczego. Obowiązkiem wszystkich
pracowników jest jak najlepsze wypełnianie funkcji wychowawczych, a obowiązkiem uczniów
jest aktywne włączanie się w ten proces.

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY:
1. umożliwienie każdemu uczniowi wszechstronnego rozwoju,
2. Kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności i wpojenie poczucia
odpowiedzialności za swój rozwój, stymulowanie umiejętności samokształcenia
ucznia,
3. udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
4. zapewnienie uczniom opieki podczas zajęć edukacyjnych i imprez organizowanych
przez szkołę,
5. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
6. Kształtowanie postaw świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
7. Rozwijanie u uczniów aktywnej postawy i motywowanie do różnych form udziału w
kulturze, wprowadzenie w problemy kultury współczesnej,
8. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym,
9. Wpajanie wartości moralnych, pomoc w tworzeniu fundamentów światopoglądu,
hierarchii wartości, w porządkowaniu i analizowaniu rzeczywistości,
10. Promowanie zdrowego stylu życia,
11. Zapewnienie uczniom możliwości kształtowania poczucia tożsamości narodowej i
religijnej,

12. Budowanie szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego
Polski i Europy,
13. Rozwijanie w uczniach poszanowania środowiska naturalnego,
14. Kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie,
15. Kształtowanie osobowości ucznia pod względem intelektualnym i emocjonalnym.

MISJA
Nasza szkoła stanowi zespół ludzi, którzy pracują nad wykształceniem u uczniów
postawy aktywnej i otwartej, wyrobieniem takich cech jak: wiarygodność, pracowitość,
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,
solidarność, wrażliwość i bezinteresowność. Mamy na celu wychowanie młodzieży ku dobru,
prawdzie, sprawiedliwości, patriotyzmowi i tolerancji.
Jako nauczyciele oferujemy naszym uczniom: rzetelną wiedzę, doświadczenie, pomoc
w rozwiązywaniu problemów szkolnych i różnorodność zajęć pozalekcyjnych. Będziemy
kierować się dobrem ucznia, troską o jego zdrowie, postawę moralną i obywatelską z
poszanowaniem jego godności.
ABSOLWENT naszej szkoły będzie:
•
szanował przyrodzoną godność każdego człowieka
•
kierował się w życiu uniwersalnymi zasadami etycznymi
•
przygotowany do życia w rodzinie i społeczeństwie również w społeczeństwie
informacyjnym
•
wykorzystywał zdobytą wiedzę
•
charakteryzował się wysoką kulturą osobistą
•
przeciwdziałał agresji
•
posiadał właściwą samoocenę
•
nawiązywał właściwe relacje z innymi ludźmi potrafiąc współpracować w zespole
•
szanował polskie dziedzictwo kulturowe będąc otwartym na wartości kultur Europy
i świata
•
podejmował właściwe decyzje, zwłaszcza realizując swoją własną drogę rozwoju
•
szanował pracę
•
przygotowany do sprawnego poruszania się na rynku pracy
•
szanował środowisko naturalne
•
szanował mienie cudze i własne
•
potrafił przeciwstawić się nałogom i uzależnieniom
•
udzielał się w życiu społeczności lokalnej
był przygotowany do właściwego odbioru i wykorzystania mediów
•
aktywnie uczestniczyć w życiu swojego kraju
•
znał języki obce by być obywatelem Europy,

Kodeks ucznia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach (ustalony przez uczniów)
uczeń:
1. Czuje się członkiem wspólnoty, w której przebywa.
2. Szanuje osoby o innych poglądach, religiach, innej narodowości.
3. Zna normy kulturalnego zachowania się, cechuje się życzliwością i wrażliwością
społeczną.
4. Służy pomocą osobom niepełnosprawnym i potrzebującym pomocy.
5. Właściwie reaguje na krzywdę ludzką.
6. Nie wyśmiewa się z niepowodzeń innych.
7. Właściwie rozwiązuje konflikty i zna instytucje udzielające efektywnej pomocy.
8. Potrafi budować własny wizerunek.
9. Potrafi zaplanować swój rozwój.
10. Dokonuje trafnych wyborów
11. Jest świadom swoich praw i obowiązków.
12. Postępuje według norm prawa i wyższych wartości.
13. Kulturalnie zachowuje się poza szkołą i we własnym środowisku,
14. Godnie reprezentuje imię ucznia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika,
15. Jest przygotowany do życia w rodzinie i społeczeństwie.

ZASADY PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI (OPRACOWANE Z UDZIAŁEM UCZNIÓW)
1. Szanuj godność każdego człowieka
2. Bądź tolerancyjny wobec innych
3. Bądź osobą empatyczną
4. Staraj się zrozumieć innych
5. Bądź asertywny
6. Pomóż innym, aby ktoś pomógł tobie
7. Siła to nie wszystko
8. Bądź mocny nie w pięści a w rozumie
9. Nie traktuj innych w taki sposób, w jaki nie chciałbyś żeby inni traktowali Ciebie.
10. Myśl o tym co mówisz, słowa też ranią
11. Pamiętaj! Tak o tobie mówią, jak Cię widzą
12. Nie odwracaj głowy od zła, przecież to widzisz
13. Pomóż koledze będącemu w potrzebie
14. Możesz krytykować zachowanie, ale nie wygląd
15. Przemoc rodzi przemoc
16. Nie bądź obojętny na przemoc
17. Agresja drogą donikąd
18. Agresja przeszkodą w przyjaźni
19. Bądź kreatywny nie agresywny
20. Agresja nie rozwiąże Twoich problemów
21. Bądź wrażliwy na krzywdę innych
22. Nie bój się wyrażać własnej opinii, ale uważaj aby nikogo tym nie zranić

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nie bój się mówić NIE, to żaden wstyd
Nie daj sobą manipulować
Nie przenoś swoich emocji na sprzęt szkolny Młodszy to nie znaczy gorszy
Rozmową więcej zyskasz niż pięścią
Nie bij, to boli
Rywalizacja jest zdrowa wtedy, gdy jest sportowa.

Działania antydyskryminacyjne

l.Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, badającej poziom
bezpieczeństwa w szkole oraz stopień zagrożenia uczniów
dyskryminacją.
2.Przeprowadzenie we wszystkich klasach zajęć warsztatowych
poświęconych problemowi dyskryminacji w społeczeństwie.
3.Opracowanie przez każdą klasę minimum jednego hasła przeciw
dyskryminacji, zebranie tych haseł i wyeksponowanie ich na
korytarzu szkolnym
4.Zorganizowanie dnia walki z dyskryminacją, stereotypami i
uprzedzeniami w społeczeństwie.

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

L.p .

1.

Obszar tematyczny
działań
wychowawczych.

Opieka nad uczniami
klas pierwszych oraz
osobami mającymi
trudności adaptacyjne
związane ze zmianą
środowiska
edukacyjnego

Zadanie

Cele

- poznanie sytuacji rodzinnej i
materialnej uczniów
- zapoznanie z diagnozą nauczycieli
ZS
- zaplanowanie na podstawie
diagnozy pracy z uczniami
1. Diagnoza sytuacji rodzinnej
- zaplanowanie działań
i materialnej uczniów klas
pomocowych dla uczniów
pierwszych.
- zmniejszenie napięcia
2. Zajęcia integracyjne dla
emocjonalnego związanego ze
uczniów klas pierwszych
zmianą szkoły
3. Zaj ęcia z zakresu technik
- zapewnienie uczniom poczucia
skutecznego uczenia się
bezpieczeństwa
4. Zapoznanie uczniów klas
- pomoc w poznaniu się uczniów
pierwszych z prawami i
danej klasy
obowiązkami ucznia.
- poinformowanie uczniów o
5. Monitorowanie
pomocy jaką mogą uzyskać od
bezpieczeństwa uczniów
pedagoga w trakcie swojej
klas pierwszych w szkole
nauki w szkole
6. Ankietowanie uczniów pod
- zapoznanie uczniów ze
kątem diagnozy ich
skutecznymi sposobami
bezpieczeństwa w szkole.
przyswajania
wiedzy
7. Realizacja programu
- wskazanie sposobów
profilaktycznego "Styl życia,
który łagodzi stresy.
przygotowania się do
Konstruktywne i destrukcyjne
sprawdzianów i egzaminów
sposoby na stres i agresję.
- uświadomienie uczniom ich praw i
obowiązków wynikających z
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Odpowiedzialni

pedagog,
wychowawcy

Sposoby realizacji

- spotkania
integracyjne
- zajęcia integracyjne
prowadzone przez
pedagoga
- realizacja tematyki
godzin
wychowawczych
- pomoc w
przygotowaniach
klasom pierwszym
do ślubowania

regulaminu Z S
- zwrócenie uwagi na prawa innych
i obowiązek ich respektowania
- kontrolowanie czy na terenie
szkoły nie zachodzi tzw.
zjawisko „fali”
- poprawa bezpieczeństwa uczniów
w szkole

2..

3.

1. Spotkania z pracownikiem
Centrum Konsultacji
Edukacyjnej A B S O L W E N T
2. Udzielanie indywidualnych
porad na terenie szkoły i
Pomoc maturzystom w
ww. centrum
przygotowaniach do
3. Spotkania z doradcą
matury i planowaniu
zawodowym dla klas IV
kariery zawodowej
technikum
4. Zorganizowanie spotkań dla
uczniów z osobami, które w
swoim życiu osiągnęły
sukces zawodowy

- dostarczenie maturzystom
aktualnych danych dotyczących
rekrutacji na wyższe uczelnie
- pomoc uczniom w wyborze
dalszej drogi kształcenia
- pomoc w poruszaniu się po rynku
pracy
- pomoc w sporządzaniu
dokumentów aplikacyjnych
- pokazanie uczniom sensu rzetelnej
pracy i wzmocnienie wiary w
soje możliwości

1. Realizacja programu
profilaktycznego „Twój
wybór- Twoje zdrowie”
2. Spotkania dotyczące
profilaktyki uzależnień- z
pracownikami M O N A R lub
pracownikami innych

- uświadamianie uczniom zagrożeń
płynących z zażywania
środków odurzających
- wskazanie sposobów walki z
nałogami
- nauczenie asertywnych zachowań
- udzielenie wsparcia

Opieka nad uczniami
zagrożonymi
niedostosowaniem
społecznym

9

pedagog
Pracownik C K E
A B S O LW E N T

Pracownik
M ONAR,
Pracownik sądu,
Policjant
pedagog
psycholog

- pogadanki,
prelekcje
- spotkania z
osobami, które
odniosły sukces
- spotkania
indywidualne

-spotkani na
godzinach
wychowawczych
-prelekcje, pogadanki
- spotkania z
policjantem
-akcje profilaktyczne

3.

4.

5.
6.

4.

Opieka nad uczniami
mającymi trudności w
uczeniu się

instytucji świadczącymi
tego typu pomoc.
Prelekcje dotyczące
bezpieczeństwa uczniów
poza szkołą, właściwego
zachowania się uczniów w
sytuacjach zagrożenia-z
pracownikami policji
Pogadanki dotyczące
odpowiedzialności osób
niepełnoletnich w świetle
prawa - z pracownikami
sądu
Zorganizowanie akcji
„Tydzień bez agresji”
Monitorowanie frekwencji
uczniów na zajęciach i praca
z uczniami wagarującymi
1. Analiza postępów
edukacyjnych uczniów.
2. Pomoc uczniom mającym
problemy z nauką w
rozpoznaniu przyczyn
niepowodzeń i
rozwiązaniu problemu.
3. Współpraca z rodzicami
uczniów w celu poprawy
ocen i frekwencji uczniów
na lekcjach

organizowane na
terenie szkoły

psychologicznego
- uwrażliwienie uczniów na
niebezpieczeństwa, z jakimi
mogą się spotkać młodzi ludzie
w różnych sytuacjach
życiowych
- zasugerowanie sposobów
postępowania w trudnych
sytuacj ach
- uświadomienie uczniom
konieczności ponoszenia
odpowiedzialności za swoje
postępowanie
- ukazanie konsekwencji
nieodpowiedzialnych czynów

- motywowanie uczniów do nauki
- pomoc w wyborze sposobów
uczenia się
- wsparcie w pokonywaniu
trudności szkolnych
- wskazywanie celu zdobywania
wiedzy
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pedagog,
wychowawcy,
rodzice

-lekcje o technikach
uczenia prowadzone
przez pedagoga
-współpraca z
pedagogiem w
zakresie pomocy
psychologicznopedagogicznej
- stały kontakt
wychowawcy z
rodzicami uczniów
sprawiających
kłopoty
wychowawcze

5.

6.

Opieka nad uczniami
posiadającymi
różnorodne opinie
poradni
psychologicznopedagogicznych,
orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności
oraz nauczanie
indywidualne

1. W skazanie uczniom
sposobów pokonywania
różnych trudności
wynikających z dysfunkcji.
2. Monitorowanie
respektowania zaleceń
poradni przez nauczycieli
3. Pomoc w budowaniu
poczucia bezpieczeństwa
uczniów niepełnosprawnych
4. Warsztaty dla uczniów
posiadających opinie
poradni dotyczące
dysfunkcji rozwojowych
5. Praca z uczniami o
szczególnych potrzebach
psychologiczno
pedagogicznych w ramach
powołanych zespołów.

1. Rozpoznanie sytuacji
uczniów, uaktualnienie
danych.
2. Współpraca z
Opieka nad uczniami
wychowawcami i rodzicami
znajdującym i się w
uczniów.
trudnych sytuacjach
3. Organizowanie pomocy
życiowych, rodzinnych,
materialnej dla uczniów
losowych
potrzebujących.
4. Współpraca z instytucjami i
specjalistami w zakresie
pomocy.

- nauczenie uczniów radzenia sobie
w zdobywaniu wiedzy i
pokonywaniu trudności
- zapewnienie uczniom
niepełnosprawnym
bezpieczeństwa
- otoczenie uczniów z dysfunkcjami
właściwą opieką i pomocą

pedagog,
wszyscy
nauczyciele

- lekcje na temat
tolerancji
-warsztaty dla
uczniów z
orzeczeniem poradni

- tworzenie grup wsparcia dla osób
niepełnosprawnych

- zapewnienie uczniom poczucia
bezpieczeństwa
- udzielenie wsparcia
psychologicznego
- pomoc w znalezieniu rozwiązania
problemu
- wzmocnienie w uczniach poczucia
wartości
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pedagog,
psycholog,
wychowawcy,
rodzice

- ankieta „Trzy
pytania”
- lekcje wychowawcze
poświęcone
tolerancji
- rozmowy z uczniami
- obserwacja zachowań
uczniów na
lekcjach i podczas
przerw
- ankieta dotycząca
sytuacji
materialnej i

rodzinnej ucznia
- lekcje wychowawcze
poświęcone
kulturze bycia i
słowa

7.

Współpraca z
instytucjami
wspierającymi proces
kształcenia i
wychowania

1. W spółpraca z Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną w Bełżycach
2. Współpraca z pracownikami
policji z komisariatu w
Bełżycach oraz Komendy
Miejskiej Policji w Lublinie
3. W spółpraca z M O N A R
4. Współpraca z Centrum
Konsultacji Edukacyjnej
ABSO LW EN T
5. Współpraca z Ośrodkami
Pomocy Społecznej
6. Współpraca z Ośrodkiem
Interwencji Kryzysowej
1.

2.
8.

Praca z rodzicami
3.
4.

- zapewnienie pomocy
psychologicznej uczniom
- diagnozowanie specjalistyczne
uczniów
- zapewnianie uczniom
bezpieczeństwa
- realizowanie różnorodnych akcji
profilaktycznych
- realizowanie zadań z zakresu
doradztwa zawodowego
- organizowanie pomocy
materialnej

- pomoc rodzicom w rozwiązywaniu
Udzielanie rodzicom porad i
problemów
wsparcia w trudnych
- pomoc w kontaktach ze
sytuacjach
specjalistami
Przygotowywanie dla
- dostarczenie rodzicom
rodziców prelekcji na
specjalistycznej wiedzy z
zebrania i wywiadówki.
zakresu opieki i wychowania
Piknik rodzinny z udziałem
- podkreślenie wagi rodziców w
rodziców i dzieci
- procesie edukacji dzieci
Zorganizowanie
- pozyskanie rodziców do
uroczystości Dnia Matki
współpracy
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pedagog,
pracownicy
poradni,
policjant, doradca
zawodowy

-organizowane są
spotkania ze
specjalistami, które
poszerzają wiedzę
uczniów
- uczniowie biorą
udział w prelekcjach
organizowanych
przez instytucje
pomocowe
-organizowanie
spotkań z
pracownikiem policji

- zapoznanie rodziców
z dokumentami
regulującymi pracę
szkoły
- zapoznanie z
zasadami
pedagog, rodzice,
wychowawcy
usprawiedliwiania
nieobecności,
formami
kontaktów z
wychowawcą
- zapraszanie rodziców

do prowadzenia
niektórych lekcji
wychowawczych
- współpraca rodziców
przy organizacji
imprez szkolnych
- angażowanie
rodziców w
promocję szkoły

9.

10.

Kształtowanie postaw
etyczno- moralnych.

Poznawanie
dziedzictwa kultury
narodowej,
europejskiej, światowej

l.Udział uczniów w akcjach
wolontariatu i organizacjach
społecznych(PCK, W OŚP,
itp )
2.Spotkania z osobami
uznanymi w społeczeństwie.
3.Ocena postaw etyczno moralnych na lekcjach języka
polskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie,
lekcjach wychowawczych
4. Umiejętność oceny
własnych zachowań.

1.Udział szkoły w
międzynarodowym projekcie
„C O M EN IU S” .
2.Akademie,audycje i lekcje
poświęcone poznawaniu
i upamiętnianiu ważnych
wydarzeń historycznych i

- rozpowszechnienie działań
charytatywnych na rzecz
potrzebujących i zaangażowanie w
nie młodzieży - wolontariat
szkolny
-udział ucznia w przedstawianiu
propozycji oceny z
zachowania w okresie klasyfikacji
śródrocznej i rocznej
-umiejętność dokonywania oceny
postaci, wskazywanie postaw
negatywnych i pozytywnych
-przedstawianie postaci, postaw
godnych naśladowania
-rozwijanie wiedzy o historii i
kulturze własnego regionu i jej
związkach z
historią i kulturą narodu oraz
tradycjami własnej rodziny
-poznanie kultur innych państw
UE
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Nauczyciele
przedmiotów,
uczniowie,
wychowawcy

Nauczyciele
przedmiotów,
uczniowie,
wychowawcy

-organizowanie akcji
charytatywnych
-zapraszanie osób
uznanych w
społeczeństwie,
-debaty, sądy nad
postaciami na
poszczególnych
jednostkach
lekcyjnych

-wyjazdy do państw
UE w ramach
projektu
„COMENIUS",
-organizowanie
uroczystości
- przygotowywan ie

rocznicowych .
3.Wycieczki dydaktyczne.
4.Gazetki okolicznościowe
(np. poświęcone rocznicy
wybuchu drugiej wojny
światowej, literackiej
Nagrodzie Nobla).
5.Projekty
międzyprzedmiotowe (np.
„Polskie Powstania
Narodowe”).
6. Udział młodzieży w
ważnych wydarzeniach miasta
i regionu

11.

12.

Rozwijanie więzi
międzyludzkich

Rozwijanie poczucia
estetyki i postaw
proekologicznych.

-rozbudzanie postaw
patriotycznych

1.Intrgracja zespołów
klasowych.
2.Angażowanie młodzieży
w organizacje imprez i
uroczystości szkolnych.
3.Dbanie o właściwe relacje
interpersonalne.

-rozwijanie postawy asertywności.
-kształtowanie i pielęgnowanie
kontaktów międzyludzkich
( koleżeństwa, przyjaźni)
-kształtowanie odpowiedzialności
człowieka za siebie i innych

1.Dbałść o estetykę
klasopracowni
przedmiotowych, korytarzy
szkolnych i otoczenia szkoły.
2. Udział szkoły w projektach
ekologicznych.
3. Kształtowanie potrzeby
segregowania odpadów

-podnoszenie estetyki pracowni i
otoczenia szkoły
-zachęcanie uczniów do
prowadzenia zdrowego trybu życia
-stwarzanie warunków do
kształtowania zdrowego
trybu życia, harmonijnego rozwoju
w szkole, w domu i w
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scenariuszy lekcji
-organizowanie
wycieczek pieszych i
rowerowych
-wystawy tematyczne
-angażowanie
młodzieży do udziału
w Dożynkach
Powiatowych,
Parafiadzie

Nauczyciele
przedmiotów,
uczniowie,
wychowawcy,
pedagog szkolny

-organizowanie
spotkań
integracyjnych
-organizowanie
imprez z udziałem
młodzieży np.
Festiwal Nauki
-spotkania z
pedagogiem
szkolnym

Nauczyciele
przedmiotów,
uczniowie,
wychowawcy

-aktualizowanie
gazetek
-organizacja
projektów
ekologicznych
- eksponowanie
pojemników do

4. Gazetki tematyczne.

13.

Rozwijanie postawy
obywatelskiej;
poszanowania dla zasad
demokracji.

1.Działalność uczniów
w Samorządzie Uczniowskim.
2. Zainteresowanie młodzieży
udziałem w życiu klasy,
regionu i kraju.
3. Poznawanie zasad
funkcj onowania j ednostek
samorządu terytorialnego
i parlamentu.
4. Wdrożenie do
współdecydowania o sprawach
szkoły.
5. Wyrobienie poczucia
tożsamości narodowej.
Udział w uroczystościach
szkolnych i środowiskowych

środowisku.
-wzmacnianie pozytywnych
postaw w zachowaniu
czystości środowiska.
-aktywne formy działania na rzecz
czystości środow iska.
-uświadomienie uczniom ścisłej
zależności człowieka
od otaczającej go przyrody.
-budowanie atmosfery współpracy
i wspólnego podejmowania
decyzji
-aktywne uczestnictwo w życiu
klasy, szkoły, otwartość i
zaangażowanie społeczne
-aktywizacje obywatelskie
- znajomość praw i obowiązków
ucznia i obywatela
- wyrobienie świadomości
obywatelskiej
- rozwijanie poczucia bycia
współgospodarzem szkoły
- umożliwienie składania Dyrekcji
i Radzie Pedagogicznej propozycji
dotyczących życia społeczności
uczniowskiej
- kształtowanie postaw szacunku
wobec symboli narodowych i
szkolnych
-poznanie i zainteresowanie
uczniów historią i współczesnością
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segregacji
-konkurs na
najładniejszą
pracownię

Wychowawcy
Opiekunowie SU
Dyrekcja

- wycieczki do sejmu
- udział w sesji
sejmiku młodzieży
-udział młodzieży w
pracach samorządu
klasowego
- działalność w SU
- współudział w
organizowaniu zadań
dotyczących
działalności szkoły

regionu
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15.

Dążenie do
samorozwoju.

Przygotowanie uczniów
do funkcjonowania w
społeczeństwie
informacyjnym.

1.Organizowanie zajęć
pozalekcyjnych dających
możliwość rozwoju
zainteresowań uczniów.
2.Opracowywanie przez
uczniów zagadnień na wybrane
jednostki lekcyjne
3.Rozbudzanie kreatywności.

-przygotowanie do świadomego wyboru
dalszej drogi kształcenia i dalszej
drogi życiowej,
-kształtowanie umiejętności
organizacji własnej pracy

l.Kształtowanie kompetencji
w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyj nej

-ukazanie roli informacji
we wzbogacaniu wiedzy,
-umiejętność
selekcjonowania i
interpretowania informacji
- uświadomienie młodzieży
zagrożeń związanych z
niewłaściwym korzystaniem z
zasobów Internetu oraz wskazanie
sposobów ich uniknięcia.
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Wychowawcy,
nauczyciele,
uczniowie

Wychowawcy,
nauczyciele,
uczniowie

-przydzielanie
różnorodnych zadań(
prezentacje
multimedialne,
referaty itp.)
-wspieranie uczniów
w rozwoju
zainteresowań
-tworzenie proj ektów
międzyprzedmiotowych
zgodnych z propozycj ami
uczniów

-praca z tablicą
interaktywną, lekcje z
wykorzystaniem
programów
multimedialnych,
korzystanie z
zasobów Internetu
platformy
internetowej

WZÓR OSOBOWY NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
Nauczyciel naszej szkoły spełnia następujące kryteria:
dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
jest gotowy do nawiązywania współpracy i rzeczywistego kontaktu z uczniami i ich
rodzicami, jest otwarty wobec ich propozycji, potrafi prowadzić dialog z uczniami,
umie i chce ich słuchać,
respektuje i chroni prawa ucznia,
dąży do rzetelności, otwartości i szczerości wobec uczniów i rodziców,
udziela pomocy każdemu uczniowi w trudnej sytuacji życiowej i emocjonalnej,
stale doskonali umiejętność kontaktu z młodzieżą,
posiada dokładne rozeznanie w możliwości swoich uczniów i stosownie do tego
indywidualizuje proces nauczania,
w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, udziela im pomocy w przezwyciężaniu
niepowodzeń szkolnych
bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
jego opinie o uczniach oparte są na wnikliwej diagnozie,
jest konsekwentny w stosowaniu przyjętych reguł współpracy z uczniami i rodzicami,
przestrzega prawa oświatowego i szkolnego,
jest tolerancyjny, szanuje światopogląd i przekonania religijne uczniów, eliminuje
wszelkie formy nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych i
światopoglądowych,
kształtuje postawy patriotyczne młodzieży, wzbudza poczucie przynależności do
społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej,
chroni swoich wychowanków przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją,
reaguje na wszelkie tego typu zachowania, pomaga w takich przypadkach zarówno
ofiarom jak i sprawcom,
respektuje chrześcijański system wartości, w działaniu kieruje się uniwersalnym
kodeksem wartości etycznych zgodnych z jego społeczną misją,
wykazuje rozwiniętą wrażliwość moralną, wpływa na przekonania moralne swoich
uczniów wykorzystując dostępne mu metody wychowawcze, jest dla swoich uczniów
wzorem godnym naśladowania,
dąży do profesjonalizmu, systematycznie aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności,
jest kompetentny pod względem merytorycznym i metodycznym, stale poszukuje
nowych, atrakcyjnych metod nauczania i wychowania, wykazuje dbałość o rozwój
zawodowy,
informuje ucznia i jego rodziców o celach swoich działań wychowawczych i
dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach i ocenach uzyskiwanych przez
ucznia oraz sposobach ich udostępniania,
dokumentuje działania, które zmierzają do zapobieżenia decyzji o braku promocji, tj.
zindywidualizowanie wymagań, zajęcia wyrównawcze lub pomoc innego rodzaju,
odpowiada służbowo przed władzami szkoły,
odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym i organem
prowadzącym nadzór pedagogiczny
za: poziom wyników dydaktyczno wychowawczych w swoim przedmiocie w klasach i zespołach stosownie do
realizowanego programu i warunków w jakich działał; stan warsztatu pracy, sprzętu i
17

urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
angażuje się w każde podejmowane działanie, utożsamia się z zadaniami stojącymi
przed szkołą i aktywnie uczestniczy w ich realizacji wykazując rzetelność, dojrzałość
odpowiedzialność i uczciwość,
współdziała z innymi nauczycielami, nie podważa ich autorytetu, doświadczony
nauczyciel pomaga nauczycielowi rozpoczynającemu pracę, stara się być twórczy,
czynny w motywacji, uczuciach i działaniu,
swą aktywną postawą wskazuje uczniom zdrowe, higieniczne zasady życia,
kieruje się dobrem uczniów wykorzystując wszystkie swoje umiejętności w celu
budowania w swoich wychowankach poczucia wartości, bezpieczeństwa i satysfakcji
z wyboru szkoły,
przestrzega tajemnicy zawodowej,
wymaga także od innych nauczycieli nienagannego zachowania i kierowania się
zasadami etyki zawodowej.
kształtuje postawy uczniów warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie,
wzbudza zainteresowanie ucznia dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym obcego
obszaru językowego w kontekście dorobku kraju ojczystego,
umożliwia uczniom dostęp do różnych źródeł informacji,
wspiera wychowawczą rolę rodziny, pomaga w kształtowaniu pozytywnego stosunku
do takich wartości i pojęć jak poszanowanie życia, rodzina, przyjaźń, akceptacja i
szacunek w relacjach międzyludzkich,
obowiązuje go tajemnica służbowa w zakresie spraw i tematów, które naruszyłyby
dobra osobiste nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów i ich rodziców,
jest zobowiązany stosować zasady i reguły zawarte w wewnątrzszkolnym ocenianiu.

Powinności wychowawcze nauczycieli Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika
Powinności nauczycieli
Praca z uczniem na
zajęciach
1. wyrównawczych i w
ramach indywidualnych
konsultacji.
Organizowanie
2. pomocy
koleżeńskiej.

Sposoby i formy realizacji

Lp.

Systematyczna współpraca z
3. rodzicami ucznia,
wychowawcą, pedagogiem.

•organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas
pierwszych na podstawie wyników testów diagnozujących,
•prowadzenie przez wszystkich nauczycieli konsultacji dla
uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo
•organizowanie pomocy koleżeńskiej przez wychowawców
i innych nauczycieli, zachęcanie uczniów zdolnych do jej
udzielania
•organizowanie spotkań z rodzicami zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego,
•prowadzenie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów
sprawiających kłopoty wychowawcze i dokumentowanie ich
w dziennikach lekcyjnych,
•udzielanie pomocy przez wychowawcę i pedagoga w
rozwiązywaniu problemów środowiskowych i rodzinnych
uczniów
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

•rozwiązywanie problemów dydaktyczno wychowawczych przez wychowawców we współpracy z
pedagogiem szkolnym
Zapoznanie uczniów z
•prowadzenie zajęć dotyczących skutecznych
nowoczesnymi technikami
sposobów uczenia się przez wszystkich wychowawców i
uczenia się.
pedagoga
•zapewnienie każdemu uczniowi opieki wychowawcy
klasowego, nauczycieli poszczególnych przedmiotów i
pedagoga szkolnego,
•respektowanie przez nauczycieli prawa do wolności:
zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, dialogu i
Podmiotowe traktowanie ucznia.
negocjacji, współdziałania, własnych poszukiwań,
•dostosowywanie wymagań do indywidualnych możliwości
ucznia,
•tworzenie atmosfery szczerości, autentyzmu,
sprawiedliwości i zrozumienia
•uwzględnianie możliwości, predyspozycji dysfunkcji
uczniów i przygotowywanie zadań o zróżnicowanym stopniu
Indywidualizowanie procesu
trudności,
nauczania.
•określanie rekomendacji do dalszej pracy, indywidualnie
dla każdego ucznia po analizie wyników próbnego egzaminu
maturalnego
•wykonywanie przez uczniów zadań metodą projektu z
przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
•organizowanie przez nauczycieli konkursów
Stwarzanie sytuacji, w których
przedmiotowych, angażowanie uzdolnionej artystycznie
uczeń może poznać swoje
młodzieży do udziału w spektaklach, audycjach i
zdolności i predyspozycje.
akademiach okolicznościowych,
•włączanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych i
akcjach promujących zdrowy styl życia
•organizowanie kół zainteresowań po dokonaniu analizy
ankiet wypełnionych przez uczniów klas pierwszych,
Organizowanie kół
świadectw ukończenia gimnazjum oraz wyniku egzaminu
zainteresowań zgodnie z
gimnazjalnego
potrzebami uczniów.
•opracowanie programów kół dla uczniów
przygotowujących się do konkursów i olimpiad
przedmiotowych
•uczestniczenie uczniów klas maturalnych w spotkaniach
organizowanych przez Rejonowy Urząd Pracy, Centrum
Informacji Zawodowej oraz Centrum Edukacji
Konsultacyjnej Absolwent,
Pomoc uczniowi w planowaniu
•organizowanie przez nauczycieli, w ramach godzin
jego rozwoju
wychowawczych, spotkań z absolwentami, którzy podjęli
naukę w szkołach wyższego stopnia ,
•udostępnianie uczniom informatorów o wyższych
uczelniach
Powierzanie uczniowi
•zapewnienie udziału uczniom o uzdolnieniach
19

zadań, do których ma
predyspozycje.

Organizowanie
11. wycieczek
dydaktycznych.

12.

Prowadzenie lekcji
metodami aktywnymi.

artystycznych w akademiach i innych przedsięwzięciach
zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, wykonywanie prac
plastycznych z okazji tych uroczystości
•włączanie uczniów w prowadzenie akcji charytatywnych
•organizowanie wycieczek do kin, teatrów, miejsc pamięci
narodowej oraz typowo przedmiotowych np. do zakładów
przemysłowych
•prowadzenie przez przewodniczących zespołów
przedmiotowych szkoleń dla nauczycieli w zakresie
stosowania metod aktywnych,
•stosowanie przez nauczycieli metod aktywnych na swoich
lekcjach

Stawianie przed uczniami
nowych problemów,
inspirowanie do podejmowania •realizowanie wymienionych powinności na lekcjach
wysiłku, ukazywanie nowych
poszczególnych przedmiotów i lekcjach wychowawczych,
celów, sugerowanie podjęcia
stosowanie przez nauczycieli w tym celu różnorodnych
13.
nowych, trudniejszych zadań,
metod, np. projekcje omawianie ciekawych filmów, analiza
zachęcanie, upewnianie w
zapisów statutu i programu wychowawczego szkoły po
poczuciu wartości i własnej
stosowanie metod aktywizujących
godności. Stosowanie ćwiczeń
pobudzających kreatywność.
Inspirowanie i
przygotowywanie ucznia do
14. udziału w konkursach,
olimpiadach
przedmiotowych.

•opracowywanie programów zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów zdolnych, których celem jest przygotowanie do
konkretnej olimpiady lub konkursu,
•prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem podanym
przez nauczycieli

Prezentacja osiągnięć
15. uczniów na forum szkoły i
środowiska.

•organizowanie Festiwalu Nauki,
•informowanie lokalnej prasy o osiągnięciach uczniów i
umieszczanie tego typu informacji na stronie internetowej
szkoły
•przygotowywanie prezentacji multimedialnych na
zebrania z rodzicami na temat osiągnięć uczniów

Nawiązywanie kontaktów i
16. współpraca z różnymi
środowiskami kultury i nauki.

•organizowanie spotkań informacyjnych dla uczniów klas
maturalnych przez przedstawicieli szkół wyższych (
pracownicy naukowi, studenci) promujących swoje
uczelnie
•prowadzenie przez pracowników naukowych wykładów,
spotkań, warsztatów dla uczniów w ramach współpracy
między szkołą a uczelnią wyższą
•organizowanie dla uczniów wyjazdów na wyższe uczelnie
na wykłady otwarte, sympozja, pokazy
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Angażowanie uczniów do
udziału w imprezach
17.
organizowanych na terenie
szkoły.

•przygotowywanie przez uczniów z poszczególnych klas
pod kierunkiem nauczycieli akademii, spektakli, audycji
zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych
•na terenie szkoły działa teatr szkolny

Zachęcanie uczniów do
oglądania wartościowych
18.
filmów, sztuk teatralnych,
słuchania muzyki.

• oglądanie przez uczniów, w ramach lekcji języka
polskiego i innych przedmiotów, filmów, sztuk teatralnych,
słuchanie muzyki, korzystanie ze sprzętu multimedialnego
w Centrum Informacji i pracowniach przedmiotowych

Podawanie uczniom
dodatkowej literatury.

• obowiązkowe podawanie uczniom dodatkowej literatury
koniecznej do zgłębiania poszczególnych przedmiotów,
umieszczanie listy lektur dodatkowych przy pracowniach
przedmiotowych i salach lekcyjnych

19.

Przygotowanie ucznia do
samodzielnego korzystania ze
20. zbiorów biblioteki, Internetu,
posługiwania się
komputerem.

•korzystanie przez uczniów z zasobów biblioteki,
motywowanie uczniów do częstego korzystania z
księgozbioru szkolnego.
•w Centrum Informacji uczniowie mają dostęp do
Internetu

Stwarzanie uczniowi
możliwości samooceny.

• wdrażanie uczniów i uświadamianie im konieczności
dokonywania samooceny, której celem jest uświadomienie
braków wiedzy i umiejętnościach, motywacja do ich
uzupełnienia, a także budowanie świadomości sukcesu w
przypadku, gdy uczeń wiedzą i umiejętnościami wykracza
poza poziom wymagań podstawowych

Dostarczanie innym
nauczycielom oraz rodzicom
22.
informacji o specjalnych
uzdolnieniach ucznia.

•informowanie rodziców i nauczycieli o uzdolnieniach
uczniów na podstawie dokonanej analizy dokumentów,
•organizowanie dla uczniów dodatkowych zajęć i podanie
informacji rodzicom o możliwości korzystania z nich

Ustalenie z uczniami reguł
23. zachowania i konsekwentne
ich przestrzeganie.

•ustalenie zasad usprawiedliwiania godzin nieobecnych,
•ustalenie procedury reagowania w sytuacjach
agresywnych,
•utworzenie kodeksu ucznia,
•zapoznanie uczniów klas pierwszych z regulaminem
szkoły, prawami i obowiązkami ucznia, statutem
wwewnątrzszkolnego oceniania

21.
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24.

Wnikliwa obserwacja uczniów
i ich wzajemnych relacji.

•pilnowanie porządku przez dyżurujących nauczycieli,
obserwowanie relacji między uczniami,
•zwracanie szczególnej uwagi przez nauczycieli
dyżurujących na uczniów klas pierwszych,
•zwracanie uwagi na lekcjach na poszanowanie godności i
indywidualności każdej osoby

Reagowanie na wszelkie
przejawy nietolerancji,
25.
łamanie przez uczniów reguł i
norm.

•definiowanie przez nauczycieli pojęcia tolerancji i
propagowanie wśród uczniów postawy tolerancji,
•przyznawanie punktów ujemnych za łamanie przez
uczniów przyjętych reguł i norm, wpisywanie ich do
dzienników lekcyjnych

Doskonalenie umiejętności
26. precyzyjnego wypowiadania
się.

•wykonywanie przez uczniów na każdej lekcji zadań i
ćwiczeń kształcących umiejętność komunikacji opartej na
logicznym porządku,
•ćwiczenie umiejętności rozumienia poleceń, tematów,
zadań, odkrywanie zawartych w nich sugestii

Umożliwienie uczniowi
analizowania wyników i
27.
formułowania samodzielnych
wniosków.

•zapewnienie uczniowi wglądu do ocenionych i
zrecenzowanych prac pisemnych, możliwości analizowania
swoich wyników w celu określenia braków w wiedzy i
umiejętnościach,
•sporządzanie przez nauczycieli dokładnych analiz testów
diagnozujących, rocznych, matur (próbnej i właściwej) i
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
zapoznawanie z nimi uczniów

Dbałość o prawidłowe
28
warunki nauki.

• troszczenie się o wygląd pracowni oraz o wyposażenie
ich w niezbędne pomoce dydaktyczne (plansze,
foliogramy, gazetki, sprzęt sportowy)

29.

Zapoznanie uczniów z
zasadami bhp.

•zapoznawanie uczniów przez nauczycieli z zasadami bhp
na pierwszych lekcjach i monitorowanie ich przestrzegania,
•informowanie uczniów przed feriami i wakacjami o
warunkach bezpiecznego wypoczynku.
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Zadania wychowawcy klasowego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
Zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły
oraz przepisami dotyczącymi egzaminów zewnętrznych oraz systematyczne ich
przypominanie.
Koordynowanie wszelkich działań związanych z przygotowaniem wychowanków do
egzaminów zewnętrznych.
Diagnoza sytuacji rodzinnej, materialnej, środowiskowej ucznia i jej systematyczne
monitorowanie.
Opracowanie i realizacja planu wychowawczego dla zespołu uwzględniającego zadania
określone programem wychowawczym, szkolnym programem profilaktyki oraz potrzeby
uczniów i rodziców.
Integracja zespołu klasowego.
Systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej:
dziennik lekcyjny
dziennik wychowawcy
arkusze ocen
Zapoznanie z zasadami ceremoniału szkolnego oraz angażowanie klasy w życie szkoły.
Rozwijanie samorządności uczniów i motywowanie do udziału w zadaniach
realizowanych przez samorząd szkolny.
Dbanie o właściwe relacje między uczniami, rozwiązywanie na bieżąco ewentualnych
konfliktów w zespole oraz między zespołem a pozostałą społecznością szkoły.
Monitorowanie przestrzegania przez uczniów obowiązujących w szkole zasad zachowania,
inspirowanie do pracy nad kształtowaniem własnej osobowości oparte na przyjętych w
szkole wartościach.
Współdziałanie ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w zespole w celu osiągania przez
klasę jak najwyższych wyników. zebrania zespołu klasowego co najmniej 1 raz w
semestrze.
Organizowanie dla uczniów pomocy psychologiczno - pedagogicznej w celu zapobiegania
wyizolowaniu ucznia z zespołu klasowego.
Współdziałanie z instytucjami wspierającymi proces wychowawczy w celu organizowania
pomocy dla uczniów.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych zgodnie z przyjętą w szkole
procedurą.
Organizowanie form pomocy dla uczniów mających trudności w nauce.
Objęcie ucznia zdolnego programem pracy z uczniem zdolnym realizowanym w szkole.
Współpraca z rodzicami:
- systematyczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych zachowaniu
ucznia,
- zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły oraz przepisami prawa
oświatowego,
- angażowanie rodziców w życie szkoły,
- organizowanie doradztwa dla rodziców w porozumieniu z pedagogiem szkolnym,
- realizacja wszystkich form współpracy określonych programem wychowawczym,
- dokumentowanie współpracy z rodzicami,
- sporządzenie sprawozdania ze współpracy z rodzicami na koniec każdego
semestru.
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ustalenie z rodzicami zasad usprawiedliwiania godzin nieobecnych oraz
konsekwentne rozliczanie frekwencji. Miesięczna frekwencja powinna być obliczona
do końca pierwszego tygodnia następnego miesiąca.
Podejmowanie działań naprawczych w przypadku niskiej frekwencji klasy.
Terminowe wypełnianie systemu monitorowania frekwencji.
Realizacja programu poprawy frekwencji.
Ustalenie projektu oceny zachowania zgodnie z statutem.
Dbałość o sprawny przepływ informacji między klasą a wszystkimi
organami szkoły.
Prowadzenie lekcji wychowawczych metodami aktywnymi.
Wnioskowanie w sprawie nagród i kar dla wychowanków.
Opiniowanie podań uczniów o zapomogi z funduszu Rady Rodziców.
Sporządzanie sprawozdań klasyfikacyjnych na posiedzenia Rady Pedagogicznej
Aktywny udział w pracach zespołu wychowawców i komisji ds. profilaktyki i resocjalizacji.
Dbałość wspólnie z uczniami o pracownię przedmiotową.
Odpowiadanie przez dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie .
Dokonanie ewaluacji planu pracy wychowawczej.
STYL KOMUNIKACJI NAUCZYCIEL - UCZEŃ - NAUCZYCIEL - RODZIC
Celem naszej szkoły jest doprowadzenie do autentycznego porozumienia między
rodzicami, nauczycielami i uczniami. Pojmujemy proces wychowania jako dialog. Dążymy do
stworzenia autentycznej sytuacji mówienia, tzn. takiej w której i nauczyciel i uczeń mają prawo
zadawania pytań i nie tylko uczeń, ale i nauczyciel jest sytuowany w roli poszukującego
odpowiedzi. Nauczyciele Zespołu Szkół wprowadzają takie zasady lekcyjnej rozmowy, dzięki
którym stymulują proces stawiania pytań przez ucznia, inspirują do dyskusji, wyzwalają
kreatywność ucznia, a jednocześnie realizują określone cele kształcenia i wychowania. Nasz styl
komunikacji stwarza możliwość ujawniania i konfrontowania różnych punktów widzenia
i wzajemnej wymiany myśli. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli,
poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia.
Realizując w naszej szkole ideę dialogu edukacyjnego dążymy do spełnienia
następujących warunków:
1. dialog pojmujemy jako proces organizujący większość dydaktycznych sytuacji
2. za główny cel pedagogicznych działań uznajemy poszukiwania sensu istnienia człowieka
w świecie oraz wzbogacanie osobowości wszystkich uczestników dialogu
3. na zajęciach lekcyjnych nauczyciele Zespołu Szkół ukazują różne interpretacje tego
samego zjawiska, skłaniają uczniów do dialogu wewnętrznego
4. relację „nauczyciel-uczeń" postrzegamy jako relację dwóch wzajemnie inspirujących
się podmiotów
5. nauczyciele Zespołu Szkół rezygnują z nadaktywności słownej na rzecz postawy
słuchacza, akceptują odczucia i poglądy uczniów oraz wykazują cierpliwość, takt,
życzliwość i tolerancję.
Negujemy w naszej szkole „autorytarny" wzorzec komunikowania się i zmierzamy do
modelu „współpracującego" . Kształtowanie postawy dialogu ma doprowadzić do rozszerzenia
podmiotowości ucznia o prawo do własnego sądu, refleksji, samookreślenia i samorealizacji.
Dążenie do właściwej i skutecznej współpracy cechuje także relacje między
nauczycielami Zespołu Szkół i rodzicami. Współpraca ta opierać się będzie na:
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przychylnym stosunku nauczycieli i rodziców do współpracy,
wspólnocie celów wychowania, kształcenia i opieki
właściwej organizacji współpracy (z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań
różnorodnych form i metod),
podmiotowym traktowaniu rodziców.
Nasi nauczyciele, poprzez otwarcie, życzliwość, rzetelność, kompetencje i uczciwość
będą się starać pozyskać od rodziców wsparcie i wzmocnienie swoich oddziaływań
wychowawczych. Wszystkie spotkania nauczycieli i rodziców mają być konstruktywnym
przeżyciem dla obu stron oraz płaszczyzną autentycznego porozumienia.
Wykluczamy w naszej szkole metodę zakazów i nakazów i stwarzamy rodzicom
możliwość zadawania pytań, wyrażania własnych sądów, opinii i spostrzeżeń. Za generalną
zasadę współpracy z rodzicami uznajemy partnerstwo. Nauczyciele Zespołu Szkól tworzą
w kontaktach z rodzicami klimat serdeczności, życzliwości, starają się wyzwolić ich inicjatywę
mobilizują rodziców do uzupełniania wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Rodzice
i nauczyciele okazują sobie wzajemny szacunek i zaufanie.
Styl komunikacji w Zespole Szkół charakteryzuje się więc przede wszystkim:
poczuciem wzajemnych powinności, empatycznym rozumieniem siebie nawzajem,
prawdziwym partnerstwem i dążeniem do zaspokojenia potrzeb samorealizacyjnych
wszystkich stron,
wzajemną akceptacją i zaufaniem,
otwartością, uczciwością,
zdolnością i gotowością do wzajemnych poświęceń,
wiarygodnością, naturalnością i dyskrecją,
nastawieniem do rozmowy, negocjacji i dialogu,
zdolnością i gotowością do wzajemnych ustępstw i rozsądnych kompromisów,
ciągłością kontaktów.
Taki styl komunikacji ma doprowadzić do demokratyzacji stosunków w naszej szkole
i wychowania młodego człowieka, który będzie zdrowy, szczęśliwy i spontaniczny, pewniejszy
siebie, sam o sobie decydujący, otwarty na potrzeby innych i posiadający umiejętność
samodyscyplinowania się.

CEREMONIAŁ SZKOLNY
1 Ceremoniał szkoły został opracowany zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie
do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
„ 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 uczniowi
warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniana obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i
wolności. ”
oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:
„ Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
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i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. ”
2. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:
a) patriotyzm
b) szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumie się: godło, flagę,
barwy narodowe, sztandar oraz hymn narodowy.
c) szacunek dla symboli szkolnych.
3. Najważniejsze pojęcia to:
a) patriotyzm - miłość i przywiązanie do ojczyzny oraz praca dla niej
b) godło - wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złota koroną na
głowie, z dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu. Heraldyczny znak
orła jako godło dynastii państwowej pojawił się w I połowie XIII wieku za
rządów Władysława Łokietka stał się oficjalnym godłem całego państwa; po
odzyskaniu niepodległości w 1919 roku Sejm przyjął go za herb państwa. Nowy
wizerunek orła został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP z 1927;
oparty na projekcie prof. Z. Kamińskiego, wzorowany na godle z czasów
Stefana Batorego o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie; po
1945 orzeł podobny do przedwojennego, lecz bez korony; od 1990 orzeł biały z
koroną.
c) Flaga państwowa RP to prostokątny płat tkaniny o barwach RP umieszczony
na maszcie. Stosunek szerokości do długości flagi przedstawia proporcja 5:8.
Flaga składa się z dwóch równoległych pasów równej długości; górny biały a
dolny czerwony. Górny związany jest z orłem herbowym, a dolny czerwony
nawiązuje do barwy pola jego tarczy,
d) Hymn państwowy - „Mazurek Dąbrowskiego" wprowadzony okólnikiem
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15
października 1926 r., którego współczesny tekst literacki i muzyczny zostały
określone w ustawie sejmowej z 31 stycznia 1980 r.
Ceremoniał szkolny jest opisem sposobów przeprowadzania najważniejszych
uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły i zbiorem zasad zachowania się młodzieży
w trakcie uroczystości szkolnych.
Uroczystości i symbole szkolne

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się w Zespole
Szkół im. Mikołaja Kopernika:
a)
rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
W uroczystościach bierze udział cała społeczność szkolna. Rozpoczynają się one od
wprowadzenia sztandaru i wysłuchania hymnu narodowego. Na inauguracji roku szkolnego
Dyrektor ZS dokonuje prezentacji grona pedagogicznego i wychowawców, wita młodzież. W
imieniu społeczności uczniowskiej uczniów klas pierwszych wita przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego. Ważnym akcentem akademii rozpoczynającej każdy nowy rok szkolny jest
uczczenie minutą ciszy pamięci poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. Po
zakończeniu części oficjalnej uczniowie udają się na spotkania z wychowawcami, w czasie
których zostają zapoznani z organizacją roku szkolnego, podstawowymi zapisami Statutu
szkoły, w tym WSO i Programu Wychowawczego. Uczniowie klas pierwszych wypełniają
ankiety mające dostarczyć wychowawcom informacji o ich sytuacji rodzinnej i bytowej.
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Natomiast w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego Dyrektor ZS dokonuje
podsumowania działalności szkoły, prezentuje osiągnięcia uczniów. W czasie uroczystości
wręcza świadectwa z wyróżnieniem, nagrody, dyplomy i listy gratulacyjne rodzicom uczniów
osiągającym najwyższe wyniki w nauce.
b) ślubowanie uczniów klas pierwszych
W połowie października uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie. Na uroczystość
stawiają się w strojach galowych, wyrażając w ten sposób szacunek dla sztandaru. Oprawę
artystyczną uroczystości i wystrój sali gimnastycznej przygotowują uczniowie klas drugich
pod opieką wychowawców. Część oficjalną kończy msza w intencji uczniów klas pierwszych
odprawiona w Kościele parafialnym. W godzinach popołudniowych odbywają się tzw.
otrzęsiny i dyskoteka. Opiekę nad młodzieżą sprawują wychowawcy klas.
c) Uroczystość Bożonarodzeniowa
Przygotowywana jest na kilka dni przed Wigilią Bożego Narodzenia. Scenariusz
opracowywany przez grupę nauczycieli nawiązuje do polskich tradycji związanych z tymi
świętami. Scenografię przygotowują uczniowie ZS. Na wspólne kolędowanie zapraszani są
przedstawiciele organu prowadzącego, nadzorującego, władze miasta, dyrektorzy
miejscowych placówek oświatowych, rodzice i przyjaciele szkoły. Uroczystość weszła na stałe
do kalendarza imprez szkolnych, ponieważ jest ważnym elementem ceremoniału,
integrującym społeczność szkolną.
d) bal studniówkowy
Ważnym elementem ceremoniału szkolnego jest bal studniówkowy dla uczniów klas
maturalnych. Odbywa się w ostatnią sobotę przed klasyfikacją za I semestr każdego roku
szkolnego. Organizacją zajmują się rodzice i wychowawcy klas maturalnych.
e) Dzień Otwartych Drzwi
Organizowany jest w marcu każdego roku szkolnego. Na sali gimnastycznej odbywa się
spotkanie informacyjne dla potencjalnych kandydatów do szkoły prowadzone przez
Dyrektora ZS. Organizacją Dnia Otwartych Drzwi zajmują się nauczyciele i uczniowie ZS, biorą
w nim udział uczniowie okolicznych gimnazjów pod opieką swoich nauczycieli.
Gimnazjaliści zwiedzają obiekty szkolne, ich przewodnikami są uczniowie ZS ubrani w stroje
galowe.
f) Święto Patrona Szkoły
Organizowane jest w ramach Festiwalu Nauki każdego roku szkolnego. W jego
przygotowanie angażuje się cała społeczność szkolna. Część oficjalna odbywa się na sali
gimnastycznej, uświetniona jest obecnością sztandaru. Podczas uroczystości przybliżana jest,
w różnych formach, sylwetka i dokonania Mikołaja Kopernika. Młodzież przygotowuje
scenografię, jest odpowiedzialna za prowadzenie uroczystości, występuje w strojach
galowych.
g) pożegnanie absolwentów wszystkich typów szkół
Odbywa się po klasyfikacji klas kończących szkołę. Bierze w nim udział cała społeczność
szkolna i rodzice. Uroczystość rozpoczyna się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania
(wysłuchania) hymnu narodowego. Dyrektor ZS wręcza nagrody i dyplomy, świadectwa
ukończenia szkoły z wyróżnieniem absolwentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, a ich
rodzicom listy gratulacyjne. Wychowawcy pozostałym uczniom świadectwa ukończenia szkoły.
Absolwentów żegna przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość przygotowują
uczniowie klas drugich. Po zakończeniu części oficjalnej odbywają się spotkania absolwentów
z wychowawcami, wypełniają ankietę, której celem jest zebranie opinii o szkole.
h) Festiwal Nauki
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Organizowany jest w czerwcu każdego roku szkolnego. Jest prezentacją osiągnięć
naukowych, sportowych i artystycznych uczniów ZS. Część oficjalna rozpoczyna się od
wprowadzenia sztandaru i wysłuchania hymnu. Po czym zaproszonych gości wita Dyrektor
ZS. Na uroczystość zapraszania są przedstawiciele organu prowadzącego, nadzorującego,
władze miasta, dyrektorzy miejscowych placówek oświatowych, rodzice i przyjaciele szkoły.
Uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, konkursy, wręczone zostają nagrody
i wyróżnienia, szkolne koło teatralne wystawia spektakle i przedstawienia. Uroczystości
oficjalne kończy wyprowadzenie sztandaru, a dalsza część Festiwalu ma miejsce
w pracowniach przedmiotowych, w holu szkoły, salach gimnastycznych i boisku szkolnym.
i) Uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych: 3 Maja,
11 Listopada.
Rocznice ważnych wydarzeń w historii Polski czczone są w różnych formach. Uczniowie
pod kierunkiem nauczycieli przygotowują audycje radiowęzła szkolnego, konkursy szkolne,
wystawy w holu szkoły lub akademie prezentowane na sali gimnastycznej lub w MDK, czy
kościele parafialnym.
Do najważniejszych symboli szkolnych zalicza się:
- godło szkoły,
- sztandar szkoły
Poczet sztandarowy w szkole

W skład pocztu sztandarowego wchodzą trzy osoby (dwie uczennice, jeden uczeń)
wybrani przez opiekuna pocztu sztandarowego, którym jest nauczyciel ZS. Obok
zasadniczego składu wybierany jest również skład „rezerwowy". Udział w poczcie
sztandarowym jest dla uczniów szczególnym wyróżnieniem. Mogą do niego być wybierani
uczniowie o nieposzlakowanej opinii, respektujący zasady objęte regulaminem, osiągający
dobre wyniki w nauce i frekwencji. Uczniowie tworzący poczet są ubrani w strój galowy (
dziewczęta białe bluzki, granatowe/czarne spódnice, chłopcy granatowy/czarny garnitur,
biała koszula, krawat). Udział ucznia w poczcie sztandarowym jest uwzględniony w kryteriach
oceny z zachowania.
Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na
zaproszenie innych szkół i instytucji.
W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub
ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony kirem. Sposób udekorowania
flagi kirem:
Czarna wstążka zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej
czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru
przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.
Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu.
Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.
W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez
podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi
przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej
stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie
Mszy świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie
przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji
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„baczność" lub „spocznij". Pochylenie sztandaru pod katem 45% do przodu w pozycji
„baczność" następuje w sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią oraz w
trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego
sakramentu,
a) podczas opuszczania trumny do grobu,
b) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
c) podczas składania wieńców, kwiatów, zniczy przez wyznaczone delegacje,
d) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez prowadzącego uroczystość.
Insygnia pocztu sztandarowego:
biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem
białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, białe rękawiczki.
Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:
a) wejście dyrektora szkoły na salę na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest
młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego, powinno spowodować
przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.
osoba prowadząca podaje komendę „baczność, poczet sztandarowy wprowadzić" -uczniowie
bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet wchodzi na miejsce uroczystości. W
trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45 stopni do przodu.
Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali przodem do zgromadzonych i
podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną
komendę" do hymnu" - odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn. W trakcie hymnu
sztandar jest pochylony pod katem 45 stopni. Po odśpiewaniu ( wysłuchaniu) hymnu
prowadzący podaje następną komendę - „po hymnie" - uczestnicy przyjmuje postawę
swobodną. Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „poczet sztandarowy
wyprowadzić -zachowanie młodzieży i pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania
pocztu do sali.

ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE
Element ceremoniału
Poczet sztandarowy

Zasady realizacji
Symbolem naszej szkoły jest sztandar, który cała
społeczność szkolna otacza szacunkiem. Z tego powodu
udział w poczcie sztandarowym jest dla uczniów
szczególnym wyróżnieniem. Mogą do niego być wybierani
tylko uczniowie o nieposzlakowanej opinii, którzy
respektują zasady objęte regulaminem, osiągają dobre
wyniki w nauce i frekwencji, a tym samym będą godnie
reprezentować szkołę nie tylko na jej terenie. Poczet
sztandarowy uczestniczy bowiem we wszystkich
uroczystościach szkolnych, ale także w uroczystościach
rocznicowych 11 listopada i 3 Maja w kościele parafialnym
oraz w pogrzebach uczniów i nauczycieli. Uczniowie
tworzący poczet są ubrani w strój galowy (dziewczęta: białe
bluzki, granatowe/ czarne spódnice; chłopcy: granatowy/
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czarny garnitur, biała koszula,).
Udział ucznia w poczcie sztandarowym jest uwzględniony w
kryteriach oceny zachowania.
Przyjęcie ucznia do szkoły

1.Uczniowie klas pierwszych uczestniczą w akademii
rozpoczynającej rok szkolny. Akademia ma uroczysty
charakter. Biorą w niej udział: dyrekcja szkoły, nauczyciele,
rodzice i uczniowie pozostałych klas. Uroczystość rozpoczyna
wprowadzenie sztandaru i wysłuchanie hymnu narodowego.
Dyrektor prowadzący akademię dokonuje prezentacji grona
pedagogicznego i wychowawców klas pierwszych. W imieniu
społeczności uczniowskiej wita uczniów klas pierwszych
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Ważnym
akcentem akademii rozpoczynającej każdy nowy rok szkolny
jest uczczenie minuta ciszy pamięci poległych i
pomordowanych w czasie II wojny światowej.
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udają się na
spotkania z wychowawcami, na których zostają zapoznani z
rozmieszczeniem sal lekcyjnych i innych pomieszczeń
szkolnych, poinformowani o prawach i obowiązkach zawartych
w WSO, programie wychowawczym, regulaminie, pakietach
edukacyjnych. Wypełniają też ankiety mające dostarczyć
wychowawcom podstawowej wiedzy o ich sytuacji rodzinnej i
bytowej.
2. W połowie października uczniowie klas pierwszych zostają
przyjęci do szkolnej społeczności poprzez złożenie ślubowania.
Na uroczystość mają obowiązek stawić się w strojach
galowych, wyrażając w ten sposób szacunek dla sztandaru i
biorących
w
ślubowaniu
udział:
dyrekcji,
grona
pedagogicznego i rodziców. Oprawę artystyczną uroczystości i
wystrój sali gimnastycznej przygotowują uczniowie klas
drugich pod kierunkiem wychowawców. Młodzież wszystkich
klas pierwszych przed społecznością uczniowską prezentuje
efekty wspólnej pracy całej klasy w wybranej przez siebie
formie. W godzinach popołudniowych tego samego dnia
odbywają się tzw. Otrzęsiny, przygotowane przez Samorząd
Uczniowski, złożone z gier, zabaw i konkursów dla
pierwszoklasistów. Na otrzęsiny zapraszani są rodzice uczniów
klas pierwszych. Ukoronowaniem dnia jest dyskoteka dla
wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Aby przebiegała ona bez
zakłóceń muszą być obecni wychowawcy wszystkich klas.

Dokumentowanie
wydarzeń z życia
szkoły

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły są dokumentowane w Mgr Emilia Rybacka,
różnej formie: w fotografiach, filmach, prezentacjach.
Szkolne koło
archiwistów

Księga przyjaciół
szkoły

Wszystkie osoby udzielające naszej
wicedyrektorzy
szkole bezinteresownej pomocy i wsparcia otrzymują
dyplomy uznania, które są wręczane w czasie uroczystości
W połowie października uczniowie, rodzice i nauczyciele ZS
Koordynator i zespół
powołany do
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integrację społeczności szkolnej. Organizowane są konkursy, zorganizowania
loterie, zawopdy sprawnościowe, zabawa taneczna
uroczystości

Festyn rodzinny

wicedyrektorzy,
opiekun
pocztu
sztandarowego,
opiekun Samorządu
Uczniowskiego,
wychowawcy klas
pierwszych i drugich

„Dnia Patrona". Nazwiska tych osób są uwieczniane pod
kolejnymi numerami w Księdze przyjaciół szkoły
Radiowęzeł szkolny

Uczniowie Zespołu Szkół prowadzą pod opieką nauczycieli
radiowęzeł szkolny. Zespół radiowęzła przygotowuje pod
kierunkiem nauczycieli audycje wpisane do kalendarza imprez i
uroczystości szkolnych oraz inne audycje tematyczne
proponowane przez koła zainteresowań

Opiekun radiowęzła
szkolnego,
opiekunowie
kół
zainteresowań

Bal studniówkowy

Bardzo ważnym elementem ceremoniału szkolnego jest bal
studniówkowy organizowany dla uczniów klas maturalnych.
Odbywa się w ostatnią sobotę przed klasyfikacją uczniów za I
semestr roku szkolnego.

Komitet
organizacyjny,
rodzice,
wychowawcy
maturalnych

Około 21 marca organizowany jest Dzień otwartych drzwi.
Pomieszczenia szkolne są udostępniane kandydatom do
Zespołu Szkół i ich rodzicom. Na początek odbywa się
spotkanie informacyjne dla kandydatów i ich rodziców
przygotowywane przez dyrekcję, nauczycieli i Samorząd
Uczniowski. Wybrani uczniowie Zespołu Szkół w strojach
galowych oprowadzają kandydatów po obiektach szkolnych.

Dyrekcja, opiekun
Samorządu
Uczniowskiego,
wychowawcy klas,
nauczyciele

Dzień otwartych drzwi

klas

Festiwal
Nauki,
Dzień W czerwcu jest organizowany Festiwal Nauki, w ramach
Patrona, Dzień Sportu którego odbywa się również Dzień Patrona i Dzień Sportu
Szkolnego,
Szkolnego. Festiwal trwa trzy dni. Program jest opracowywany
przez dyrekcję, nauczycieli, Samorząd Uczniowski. W czasie
drugiego dnia ma miejsce część oficjalna, w której bierze
udział społeczność szkolna ( nauczyciele, delegacje uczniów z
poszczególnych klas) oraz zaproszeni goście: przedstawiciele
organu
prowadzącego,
i
nadzorującego
szkołę,
przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy miejscowych szkół,
rodzice, przyjaciele Zespołu Szkół. W czasie uroczystości
prezentowane są osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół. W
ramach Festiwalu odbywają się pokazy, warsztaty, finały
konkursów, rozgrywki sportowe, spektakle przygotowywane
przez teatr szkolny. Zaproszeni goście mogą obejrzeć obiekty
szkolne

Dyrekcja, opiekun
Samorządu
Uczniowskiego,
opiekun pocztu
sztandarowego,
wychowawcy klas,
nauczyciele

Pożegnanie absolwentów Pożegnanie absolwentów odbywa się po klasyfikacji klas
maturalnych w ostatnich dniach kwietnia. Ma ono uroczysty
charakter. Biorą w nim udział: dyrekcja, nauczyciele,
absolwenci i ich rodzice. Uroczystość rozpoczyna się od
wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego.
Dyrektor szkoły dokonuje
podsumowania
wyników
klasyfikacji i wspólnie z wychowawcami wręcza nagrody i
wyróżnienia absolwentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki,
a ich rodzicom listy pochwalne. Absolwentów żegna
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas
drugich Liceum Ogólnokształcącego oraz trzecich Technikum

Wychowawcy
klas
maturalnych
i
drugich LO oraz
trzecich
TM
i
Technikum
Wychowawca klasy
trzeciej ZSZ
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Mechanicznego i Technikum przygotowują program
artystyczny uroczystości oraz drobne upominki dla
absolwentów. Po zakończeniu tej części uroczystości
odbywają się spotkania absolwentów z wychowawcami, w
czasie których zostają wręczone pozostałe świadectwa. Pod
koniec czerwca odbywa się również pożegnanie absolwentów
trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Zakończenie
szkolnego

roku W ostatnim dniu roku szkolnego uczniowie Zespołu Szkół
spotykają się z wychowawcami i otrzymują świadectwa
promocyjne. Na części oficjalnej dyrektor szkoły wraz z
wychowawcami wręcza świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy
i nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.
Dyrektor szkoły w czasie swojego wystąpienia podsumowuje
także wyniki klasyfikacji rocznej.

Dyrekcja,
wychowawcy klas,
opiekun pocztu
sztandarowego,
przewodniczący
Samorządu
Uczniowskiego

POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.dotyczącego zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Pomoc organizowana jest dla uczniów:
1. Szczególnie uzdolnionych
2. Mających trudności w nauce, szczególnie w spełnieniu wymagań edukacyjnych
podstawy programowej
3. Dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi
trudnościami w uczeniu się
4. Będących w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
5. Zaniedbanych środowiskowo
6. Niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
7. Potrzebującym pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych
Formy pomocy udzielane uczniom :
1. Klasy terapeutyczne
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym
6. Zajęcia związane z wyborem zawodu
7. Porady i konsultacje
Pomoc współpracy z:psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we
współpracy z :
1. Rodzicami ucznia
2. Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi
3. Placówkami doskonalenia nauczycieli
32

4.

Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży
W szkole obowiązuje następująca procedura postępowania przy organizowaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej:
1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia - analiza opinii, orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznych lub innych specjalistycznych, obserwacje i uwagi wychowawcy i
innych nauczycieli (zadanie wychowawcy)
2. Poinformowanie dyrektora o tym, że uczeń ze względu na potrzeby wymaga objęcia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną( zadanie wychowawcy)
3. Utworzenie zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wyznaczenie
koordynatora(zadanie dyrektora)
4. Ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy( zadanie zespołu)
5. Określenie zalecanych form i sposobów udzielania pomocy oraz czasu jej udzielania założenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia(zadanie zespołu)
6. Ustalenie dla ucznia form, sposobów i czasu udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą
realizowane(zadanie dyrektora)
7. Poinformowanie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia( na piśmie) o formach,
sposobach i czasie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w którym formy będą
realizowane (zadanie dyrektora)
8. Opracowanie dla ucznia Planu Działań Wspierających lub Indywidualnego Planu
Edukacyjno-Terapeutycznego(zadanie zespołu)
9. Realizacja planu(zespół, nauczyciele uczący i specjaliści),a także:
Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych dla ucznia
Organizowanie spotkań zespołów (w miarę potrzeb)
10. Ocena przez zespół efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej(zakończona
wnioskami i zaleceniami do dalszej pracy)
11. Decydowanie o kontynuacji lub wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi
pomocy
Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest dla:
1. Uczniów klas pierwszych w celu udzielenia pomocy w zaadoptowaniu się w
nowym środowisku
2. Uczniów, którzy mają trudności w realizowaniu procesu dydaktycznowychowawczego
3. Maturzystów celu w eliminowaniu napięcia związanego z egzaminem
maturalnym.
4. Rodziców w celu poszerzenia ich umiejętności pedagogicznych
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ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Rodzice i nauczyciele są równorzędnymi partnerami oraz wspólnie ponoszą
odpowiedzialność za ucznia i jego rozwój. Naczelną zasadą ich współpracy jest dobro ucznia.
Rodzice wspierają szkołę we wszystkich działaniach dotyczących zagadnień wychowawczych
i podejmują wspólnie z nauczycielami różne inicjatywy wychowawcze. Szkoła umożliwia
rodzicom dokonywanie wyborów i współdecydowanie o wszelkich sprawach dotyczących
dziecka w szkole. W obustronnych kontaktach nauczyciele i rodzice kierują się życzliwością,
dyskrecją, zaufaniem, szacunkiem i nie podważają wzajemnie swojego autorytetu. Rodzice
pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Traktowani są jako sprzymierzeńcy w realizacji wizji
szkoły. Wychowawcy klas systematycznie diagnozują potrzeby i oczekiwania rodziców poprzez
rozmowy i ankiety, których wyniki poddawane są analizie na zebraniach zespołu
wychowawców, posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wnioski z analizy są uwzględniane
w dalszej pracy szkoły. Szkoła podejmuje działania w zakresie wspierania rodziców poprzez
organizowanie prelekcji, warsztatów.
Rodzice mają możliwość wszechstronnego uczestnictwa w codziennym życiu Zespołu
Szkół. Działają w Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Kompetencje tych organów określone
regulaminami są w pełni respektowane i wykorzystywane.
Celem Zespołu Szkół jest doprowadzenie do sytuacji, w której rodzice będą w sposób
naturalny angażować się w inicjatywy na rzecz szkoły. Temu celowi ma służyć integracja
rodziców poszczególnych klas prowadzona przez wychowawców i rady klasowe rodziców oraz
różnorodność form współpracy z rodzicami.
Wychowawca klasy ma obowiązek dokumentowania wszystkich kontaktów z rodzicami
w dzienniku lekcyjnym.
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Forma

Sposób realizacji

Zebrania:
a. ogólne,
b. z wychowawcami,
c. w razie potrzeby

a. zebrania ogólne odbywają się co najmniej trzy razy w roku
szkolnym; we wrześniu, po zakończeniu pierwszego semestru,
oraz w kwietniu. Przeprowadza się je najczęściej w dwóch
turach - dla rodziców uczniów klas młodszych i dla rodziców
uczniów klas starszych. Obowiązek uczestnictwa mają wszyscy
rodzice.
b. zebrania rodziców z wychowawcami odbywają się 4 razy w
roku szkolnym oraz doraźnie w razie potrzeby. Obecność
rodziców jest obowiązkowa. Potwierdzają ją podpisem na
liście. W przypadku nieobecności na zebraniu rodzice powinni
kontaktować się z wychowawcą indywidualnie. Na pierwszym
zebraniu w roku szkolnym wychowawcy i nauczyciele
zapoznają rodziców z: dokumentami szkolnymi, planem
wychowawczym oddziału, zasadami egzaminu maturalnego i
zawodowego, wychowawcy mają obowiązek odnotować ten
fakt w dzienniku lekcyjnym. Rodzice wybierają swojego
przedstawiciela do Rady Rodziców. O propozycjach ocen
semestralnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania
wychowawca informuje rodziców pisemnie i wymaga
potwierdzenia faktu przekazania informacji podpisem rodzica, i
ucznia. O propozycjach ocen rocznych wychowawca informuje
rodziców na zebraniu organizowanym w czerwcu. Nauczyciele
dwa razy w roku szkolnym składają dyrektorowi sprawozdania
ze współpracy z rodzicami.
c. z inicjatywy rodziców lub szkoły odbywają się spotkania
indywidualne nauczycieli z rodzicami oraz dodatkowe zebrania
klasowe. Spotkania nauczycieli z rodzicami przebiegają w
obecności wychowawcy klasy, informacja o nich zostaje
odnotowana w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji
wychowawcy klasy. Wychowawca ma obowiązek zapewnienia
właściwych warunków do rozmowy nauczyciela z rodzicem.

Udział rodziców w
codziennym życiu
szkoły

•Rodzice mogą brać udział w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji
wychowawczych,
•Pomagają nauczycielom w realizacji planu wychowawczego
klasy,
•Uczestniczą w realizacji zadań wynikających z programu
wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki,
• Mają prawo uczestniczenia w roli obserwatorów we
wszystkich zajęciach dydaktycznych swoich dzieci,
• Pomagają nauczycielom w organizacji i uczestniczą w
szkolnych wycieczkach turystycznych i dydaktycznych,
• Uczestniczą w klasowych imprezach integracyjnych,
• Rodzice i nauczyciele wspólnie inicjują i organizują różne
imprezy szkolne przewidziane kalendarzem imprez,
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Odpowiedzialni

Dyrekcja,
kierownik
szkolenia
praktycznego,
pedagog szkolny,
przewodniczący
Rady Rodziców,
przewodniczący
Rady Szkoły,
wychowawcy klas,
rady klasowe
rodziców,
nauczyciele

Wychowawcy,
nauczyciele,
dyrekcja,
kierownik
administracyjnogospodarczy, Rada
Rodziców, Rada
Szkoły, pedagog
szkolny

• Angażują się w prace remontowe i adaptacyjne prowadzone
przez szkołę,
• Wykazują dbałość o dobrą jakość pracy
* biorą udział w promocji szkoły
* zgłaszają uwagi do pracy szkoły.

•
Pedagog szkolny w ramach swoich kompetencji udziela
porad i pomocy rodzicom uczniów naszej szkoły,
•
Z inicjatywy pedagoga lub rodziców odbywają się w szkole
warsztaty, spotkania z psychologiem, socjologiem i innymi
specjalistami, które mają na celu pomocy zarówno rodzicom,
jak i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,
•
Pedagog szkolny pośredniczy w indywidualnych
kontaktach rodziców z poradniami i innymi instytucjami
wspierającymi proces opiekuńczo- wychowawczy szkoły.

Współpraca
rodziców z
pedagogiem
szkolnym.

Pedagog szkolny,
dyrekcja,
wychowawcy klas,
Rada Rodziców

FORMY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Forma

Zasady realizacji

Odpowiedzialni

Współpraca z
redakcją gazet
lokalnych

Nasza szkoła prezentuje swoje osiągnięcia
środowisku w miarę możliwości na łamach gazet
lokalnych: Gazety Bełżyckiej i Panoramy
Powiatu

Zespół ds. kontaktów z
mediami

Dzień Otwartych
Drzwi

W marcu w naszej szkole organizowany jest
„Dzień Otwartych Drzwi" adresowany do
gimnazjalistów. Odbywa się wówczas prezentacja
szkoły oraz zebranie informacyjne dla rodziców i
kandydatów.

Dyrekcja,
wychowawcy klas,
opiekunowie
pracowni
przedmiotowych,
powołany zespól
problemowy
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Współpraca z
absolwentami

Celem Zespołu Szkół jest angażowanie
absolwentów w życie szkoły m.in. poprzez
zapraszanie absolwentów na imprezy i uroczystości
szkolne, spotkania absolwentów studiujących z
uczniami klas maturalnych, organizowanie zjazdów
absolwentów, prezentacja wywiadów z
absolwentami w czasie „Festiwalu Nauki"

Dyrekcja,
wychowawcy.
Samorząd
Uczniowski

Współpraca w
zakresie
organizacji i
promocji sportu
masowego

W Zespole Szkół działa Uczniowski Klub Sportowy,
którego zawodnikami są dzieci i młodzież ze
środowiska. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w
imprezach sportowych organizowanych przez Urząd
Miasta. Samorząd lokalny wspiera finansowo
działalność UKS.ZS udostępnia swoje obiekty
sportowe na treningi Parafialnego Klubu
Sportowego. Osiągnięcia UKS są prezentowane
środowisku na lamach gazet lokalnych. Sukcesy
odnoszone przez zawodników UKS służą promocji
środowiska na forum regionu a nawet kraju.

Dyrekcja,
nauczyciele
wychowania
fizycznego.

Współpraca w
zakresie
preorientacji i
orientacji
zawodowej

Celem naszej szkoły jest:
a/ zacieśnienie współpracy z samorządem
lokalnym w zakresie monitoringu lokalnego
rynku pracy
b/ organizowanie dla uczniów i rodziców cyklu
spotkań z potencjalnymi pracodawcami.
przedstawicielami Urzędu Pracy i samorządu
lokalnego

Współpraca
z Uczniowie naszej szkoły biorą udział w
Miejskim
Domem konkursach i imprezach artystycznych
organizowanych w MDK, a także działają w
Kultury
Młodzieżowym Teatrze „Nasz", ogniskach
tanecznych, plastycznych.
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Koło teatralne,
artystyczne

koło

Nasz wkład

akcje charytatywne

Uczniowie naszej szkoły chętnie reprezentują szkołę
na forum miasta m.in. przygotowując oprawę
artystyczną obchodzonych w środowisku świąt.
Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły podejmują
próby organizowania otwartych debat, dyskusji
poświęconych najważniejszym problemom
współczesności.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w
organizowanych w środowisku akcjach
charytatywnych i społecznych

W naszej szkole za pomocą ankiet
przeprowadzanych wśród uczniów i rodziców
rozpoznawane są potrzeby i zagrożenia środowiska
lokalnego. Wnioski przekazywane są władzom
Potrzeby i zagrożenia
lokalnym.
Pedagog szkolny organizuje dla rodziców szkolenia
dotyczące rozpoznawania, przeciwdziałania i
radzenia sobie z nałogami
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Nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych
Nauczyciele

Wychowawcy klas.
opiekun Samorządu
Uczniowskiego
Szkolny Klub
Wolontariatu

Wychowawcy klas.
dyrekcja, pedagog
szkolny.

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Samorząd Uczniowski wyraża oczekiwania ogółu uczniów i jest ich reprezentantem.
Koordynuje różne akcje uczniowskie, ale także interweniuje w przypadku naruszania praw
uczniów. Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego zawarte są w jego regulaminie.
Zadania Samorządu Uczniowskiego.
Zadanie
Poczucie
1.
odpowiedzialności
Współodpowiedzialność 2.
Współpraca
Szacunek
dla
dobra
wspólnego
3.
4.

5.
6.
7.

8.
Poszanowanie
polskiego
dziedzictwa
kulturowego,
tożsamości
narodowej,
patriotyzm

Sposób realizacji
Organizowanie i uczestnictwo w imprezach szkolnych (wg kalendarza
imprez)
Wszechstronna pomoc w organizacji życia szkoły np. organizacji
dyżurów w szatni, na korytarzu, punktów informacyjnych, wyjazdów,
wycieczek itp.
Zapoznanie się i wnoszenie uwag do programu wychowawczego i
planu pracy szkoły.
Rozwiązywanie
konfliktów
wewnątrzszkolnych
(w obrębie
społeczności uczniowskiej i szkolnej) poprzez debaty, dyskusje w
gronie zainteresowanych stron z propozycją rozwiązania problemu z
pozostawienie dla dyrektora ZS głosu rozstrzygającego.
Udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania lub zamiany
otrzymanej kary ( na mocy regulaminu ZS)
Współdecydowanie w gospodarowaniu funduszami wypracowanymi
w trakcie działalności SU
Zgłaszanie nauczycielowi, wychowawcy, dyrektorowi, pedagogowi
szkolnemu problemów szkolnych i pozaszkolnych dotyczących
uczniów, z uwzględnieniem i poszanowaniem prywatności, godności
osobistej (rzecznictwo spraw społeczności uczniowskiej)
Wyrażanie opinii o pracy nauczyciela do wniosków o ocenę.

1. Aktywny udział w akademiach i uroczystościach z okazji świąt
narodowych i szkolnych
2. Przygotowanie audycji i programów artystycznych
3. Organizowanie wystaw, scenek teatralnych, wieczorków poetyckich
upamiętniających ważne wydarzenia historyczne
4. Redagowanie gazetek okolicznościowych
5. Udział przedstawicieli SU w lokalnych uroczystościach związanych z
upamiętnieniem wydarzeń historycznych i dni świątecznych
6. Reprezentowanie szkoły.

39

Dbanie o rozwój:
- intelektualny
-psychiczny
- zdrowotny
estetyczny moralny
społeczny
postawy demokratyczne

1. Organizowanie działalności oświatowej (konkursy, turnieje)
2. Propagowanie nauki, wiedzy i kultury poprzez audycje w szkolnym
radiowęźle i w szkolnych środkach przekazu informacji.
3. Propagowanie zasad współzawodnictwa, ale i współpracy w nauce
poprzez szkolne kółka koleżeńskie, udział w zajęciach pozalekcyjnych
4. Organizowanie pomocy dla uczniów w trudnych sytuacjach
zdrowotnych, rodzinnych i życiowych poprzez współpracę ze
szkolnym pedagogiem, pielęgniarką i lokalnymi organizacjami
socjalnymi
5. Organizowanie działalności sportowej: turniejów, zawodów, pokazów,
umiejętności nabytych w poszczególnych sekcjach i dyscyplinach
sportowych
6. Akcje propagujące zdrowy tryb życia:
- -wspieranie działalności PCK
- -organizacja prelekcji lekarzy i pielęgniarek
- -propagowanie udziału w konkursach prozdrowotnych.
7. Opracowanie wewnątrzszkolnych zasad walki z nałogami.
8. Sporządzanie gazetek ściennych i dbanie o ich aktualny i estetyczny
wygląd.
9. Zestawienie w formie dokumentu katalogu zasad kultury osobistej,
kultury zachowania się i propagowanie go wśród społeczności
uczniowskiej.
10. Zgłaszanie uczniów przestrzegających i propagujących uniwersalne
zasady moralne do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole.
11. Piętnowanie na forum reprezentacji SU negatywnych przejawów
zachowania się uczniów.
12. Organizowanie i aktywny udział we wszystkich akcjach
humanitarnych, proekologicznych i prozdrowotnych.
13. Inicjowanie szkolnych dyskusji i debat naukowo-wychowawczych.
14. Podejmowanie decyzji, uchwał, wniosków w duchu dialogu,
kompromisu i racjonalności.
15. Demokratyczny sposób wyłaniania organów przedstawicielskich SU
(organizacja wyborów na przewodniczącego SU, przeprowadzenie
referendum ankiet, itp.)
16. Organizowanie spotkań z lokalnymi władzami samorządowymi oraz
przedstawicielami różnych instytucji.
17. Inicjowanie projektów i przedsięwzięć rozwijających umiejętności
samorządowe
(np.
redagowanie
gazety,
inicjatywy
okolicznościowe).
18. Udział w programie Samorząd Uczniowski 2012/2013
19. Udział w ogólnopolskiej akcji „ Młodzi mają głos"
20. Kurs internetowy dla uczniów - „Aktywny Samorząd Uczniowski
21. Międzyszkolna debata Samorządów Uczniowskich - udział w
kwalifikacjach do kolejnej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
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SYSTEM REAGOWANIA W SYTUACJI NARUSZANIA PORZĄDKU
Na początku każdego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice są
zapoznawani ze wszystkimi dokumentami i przepisami regulującymi życie szkolne (program
wychowawczy, program profilaktyki, statut, Regulamin Ucznia, regulamin egzaminu
maturalnego i zawodowego). Ponadto każdy nauczyciel na pierwszych lekcjach zawiera
z uczniami klasy kontrakt określający zasady współpracy. Zasad zawartych w w/w
dokumentach i przepisach oraz umowie muszą przestrzegać wszystkie strony społeczności
szkolnej. Wszystkie strony znają też konsekwencje ewentualnego złamania tych zasad.
W sytuacji naruszenia przez ucznia porządku nauczyciel ma obowiązek zgłoszenia
zaistniałej sytuacji do wychowawcy . W przypadkach nieopisanych w rozdziale VIII statutu ZS
decyzję o karze podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem i
samorządem klasowym i po dopełnieniu obowiązku powiadomienia rodziców ucznia. Kara
może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
W przypadku permanentnego nieprzestrzegania obowiązków ucznia zawartych w
Statucie ZS i Regulaminie Ucznia, wychowawca klasy informuje o tym przewodniczącego
Zespołu Wychowawców. Zespół Wychowawców z udziałem pedagoga rozpatruje problem.
Wychowawca klasy ma obowiązek zgłosić swój wniosek dotyczący ukarania ucznia. Wniosek
wypracowany przez zespół przekazywany jest do komisji dyscyplinarnej, w skład której
wchodzą: dyrektor, pedagog szkolny, przewodniczący Zespołu Wychowawców,
wychowawca klasy, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz przewodniczący Rady
Rodziców i Rady Szkoły. Komisja dyscyplinarna podejmuje ostateczną decyzję w sprawie
ucznia. W przypadkach określonych w statucie uczeń może być nawet skreślony z listy
uczniów. Z wnioskiem o skreślenie występuje wychowawca po wyczerpaniu wszystkich
innych kar przewidzianych statutem i Regulaminem Ucznia. Informację o wszczęciu
postępowania w sprawie skreślenia ucznia przekazuje wychowawca, w obecności dyrektora,
rodzicom (opiekunom) na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogiczne. Rada
Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia. W przypadku jeśli rodzice
(opiekunowie) nie zgłoszą się do szkoły w wyznaczonym terminie, wychowawca przekazuje
pisemną informacje listem poleconym, co jest równoznaczne z dopełnieniem formalności o
poinformowaniu rodziców (opiekunów) o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia
ucznia z listy uczniów.
W każdym przypadku kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
Wykonanie kary może być zawieszone, jeśli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego
lub szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej. Uczeń ma prawo odwołać się od kary,
gdy uzna, że jest zbyt wysoka lub przy jej wymierzaniu nie uwzględniono wszystkich
okoliczności. Odwołanie uczeń składa do Rady Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy
klasy. Obowiązkiem samorządu lub wychowawcy jest ponowne rozpatrzenie sprawy. W
przypadku negatywnego rozpatrzenia, uczeń ma prawo do odwołania się od kary za
pośrednictwem wychowawcy lub samorządu do dyrektora ZS. Szkoła ma obowiązek
informowania rodziców/prawnych opiekunów o zastosowaniu kary.
Jeśli uczeń permanentnie narusza porządek szkolny, wychowawca ma obowiązek w
porozumieniu z rodzicami i pedagogiem ustalić przyczyny takiego zachowania, otoczyć
ucznia szczególną opieką, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności w celu wywarcia
pozytywnego wpływu na postawę ucznia
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Zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły
1. Budynek szkoły oraz teren szkolny przy ulicy Bychawskiej 4 jest objęty monitoringiem
wizyjnym, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
2. Monitoring wizyjny służy eliminowaniu zagrożeń występujących na terenie szkoły
(włamania, niszczenie mienia, kradzieże, wyłudzenia, przemoc fizyczna, dystrybucja i
używanie środków odurzających, palenie papierosów i inne.)
3. Monitoring nie narusza prawa osób do prywatności.
4. Wszystkie osoby przebywające w budynku i na terenie szkolnym są świadome
przebywania w obszarze monitorowanym poprzez oznakowanie budynku tabliczkami
„obiekt monitorowany".
5. Uczniów szkoły zapoznaje się z rozmieszczeniem kamer i ich polem widzenia.
6. Zapis w systemie monitoringu może by wykorzystany do ponoszenia konsekwencji
przewidzianych w statucie szkoły oraz do podjęcia odpowiednich działań przez
dyrekcję szkoły, wychowawców, nauczycieli, funkcjonariuszy policji.
7. Zapis z kamer jest rejestrowany na nośnikach i archiwizowany w szkole przez
okres 30 dni.
I. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń , który nie ukończył
18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia,
uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji:
1. Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im
uzyskana informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem. W przypadku
potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania,
rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej
może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki.
4. Jeśli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych
źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych ( rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia ucznia, spotkania z psychologiem,
pedagogiem, itp.) , a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor
szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji
tych instytucji.
6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,
zgodnie z artykułem 304 §2 Kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako
przedstawiciel instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub
policję.
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II. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły
znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:
1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego: stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
1. Wychowawca, dyrektor zawiadamia o tym fakcie rodziców/ opiekunów, których
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
2. Wskazane jest, aby dyrektor szkoły wezwał lekarza, który stwierdzi, w jakim stanie jest
uczeń i czy nie ma konieczności przewiezienia go do placówki służby zdrowia.
3. Dyrektor szkoły powiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego
pod wpływem alkoholu lub narkotyków odmawiają przyjścia do szkoły lub gdy jest on
agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub
zdrowiu innych.
4. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń ( przed ukończeniem 18 lat) znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor ma obowiązek
powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.
III.
1.

2.

3.
4.
5.

IV

Formy współpracy szkoły z policją:
Spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi
specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością
oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat
odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny, prawnych aspektów narkomanii,
wychowania w trzeźwości itp. oraz na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań
ryzykownych i sposobów unikania zagrożeń.
Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły noszących znamiona przestępstwa
oraz o przejawach demoralizacji młodzieży.
Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć
podłoże przestępcze problemów, które zaistniały w szkole.
Wspólny ( szkoły i policji) udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i
przestępczości nieletnich.
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń

posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk:
1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, dyrektor, inny nauczyciel) ma
prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby
szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności
przeszukania odzieży ani teczki ucznia -jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla
policji
2. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi
substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy.
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3.Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest przekazać ją do jednostki policji. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje,
sporządzając dokładną notatkę.
4.Z powyższą procedurą wychowawcy mają obowiązek zapoznać uczniów
na początku każdego roku szkolnego.
V. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia:
1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia przerywa agresywne zachowanie.
2. Zgłasza incydent do wychowawcy, dyrektora i pedagoga szkolnego.
3. Dyrektor, wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą, sprawcą i
ewentualnymi świadkami zdarzenia, sporządzają notatkę.
4. Wychowawca informuje rodziców/ opiekunów stron o zaistniałej sytuacji.
5. W stosunku do agresora ustalane są sankcje ( w oparciu o dokumenty regulujące pracę
szkoły).
6. W przypadku, gdy dyrektor uważa, że sytuacja tego wymaga, powiadamia policję o
zaistniałym incydencie.
Procedura

postępowania wobec ucznia,

który jest sprawca

mu

karalnego

lub

przestępstwa:
1.
2.
3.
4.
5.

Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły i wychowawcy.
Powiadomienie rodziców sprawcy przez dyrektora szkoły.
Niezwłoczne powiadomienie policji przez dyrektora szkoły.
Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
Przekazanie sprawcy (o ile przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły pod opiekę.
Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących
z przestępstwa i przekazanie ich policji.

VII. Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa.
1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienie jej udzielenia przez
wezwanie lekarza ( w przypadku kiedy ofiara doznała ciężkich obrażeń).
2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
3. Powiadomienie rodziców ucznia.
4. Wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków
zdarzenia.
5. Propozycja spotkania z psychologiem.
6. Analiza przypadku (zdarzenia) na forum klasy w celach profilaktycznych.
7. Zbadanie relacji w klasie (testy, ankiety).
8. Pogadanki dotyczące zagrożeń prowadzone przez policję, kuratora sądowego).
9. Organizacja zajęć terapeutycznych, warsztatów integracyjnych lub wycieczki mających na
celu rozładowanie agresji, poczucia krzywdy.
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PROGRAM WYCHOWAWCZY ODDZIAŁU
Program wychowawczy dla klas pierwszych LO

Zadania główne

Zadania szczegółowe
•
•

Integracja zespołu
klasowego

Kształtowanie
umiejętności
interpersonalnych

•
•
•
•

wyjaśnienie pojęcia: integracja
uświadomienie znaczenia
procesu integracji (klasa grupa społeczna)
przełamanie onieśmielenia
wzajemne poznawanie się
budowanie zaufania
rozwój grupy(poprzez stawianie
przed nią zadań wymagających
współdziałania członków grupy)

• budowanie pewności siebie
• kształtowanie empatii i
inteligencji emocjonalnej
• komunikacja werbalna i
pozawerbalna
• rozwiązywania konfliktów
umiejętność negocjacji
• umiejętność prowadzenia grupy

Metody realizacji
• rozmowy
• ćwiczenia integracyjne
• wyjazdy wycieczki rajdy
• imprezy klasowe i szkolne
• prowadzenie kroniki klasowej
• organizacja samorządu klasowego
• przeprowadzenie badań
socjometrycznych w celu poznania
struktury grupy ) zespołu klasowego)

• dyskusja
• rozmowy z uczniami
• ćwiczenia związane z prawidłową
komunikacją
• drama, scenki sytuacyjne
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Spodziewane efekty
•
•
•
•
•
•

zintegrowany zespół klasowy
zbudowanie poczucia wspólnoty i
wzajemnego
zaufania
postawa otwartości i szczerości w
kontaktach
podejmowanie wspólnych inicjatyw
aktywny udział uczniów w życiu klasy

• uczniowie potrafią wykorzystywać
umiejętności interpersonalne we
wzajemnych kontaktach
• przejawiają empatię
• skutecznie rozwiązują konflikty

•

Nauka zasad
współżycia
społecznego

• Społecznie akceptowane
zasady współżycia
• Normy społeczne warunkujące
prawidłowe relacje między
ludźmi
• Postawy prospołeczne
• Współczesne autorytety
młodych ludzi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Przygotowanie
ucznia do radzenia
sobie w trudnych
sytuacjach

•
•
•

Rozpoznawanie i klasyfikacja
trudnych sytuacji Jak radzić
sobie ze
stresem?
Sposoby rozwiązywania
konfliktów.
Asertywność.

•
•
•

zadania otwarte średnio i
długoterminowe
dyskusje na forum grupy
scenki rodzajowe
treningi umiejętności
symulacje
warsztaty poznawczo - doskonalące
filmy dydaktyczne
wycieczki tematyczne
współpraca z rodzicami i
środowiskiem lokalnym
działania doraźne i okolicznościowe

•

•
•
•
•

aranżowanie i analizowanie trudnych
sytuacji,
•
dostrzeganie pozytywów i negatywów
zachowań
spotkania z pedagogiem i
psychologiem
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uczeń potrafi prawidłowo
komunikować się z drugim
człowiekiem
jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
potrafi je
dostrzegać i właściwie reagować
posiada umiejętności współpracy,
rozwiązywania
problemów

Napotkane trudności nie spowodują
zniechęcenia ucznia do ich rozwiązania
a wyzwolą tylko potrzebę przyjęcia
określonych form działania.

•

Kształtowanie
właściwej
samooceny

•
•
•

•
Wdrażanie do
higieny osobistej i
dbania o estetykę
wyglądu

•
•

Kim jestem?; moje
zainteresowania, moje mocne
strony, akceptacja siebie
Akceptacja siebie i afirmacja
życia jako postawa rozwoju.
Cechy warunkujące dobry
kontakt z innymi
Pozytywne myślenie i jego
znaczenie w życiu

Co to jest higiena osobista i
zasady dbania o higienę ciała.
Jak się ubrać w zależności od
sytuacji
Zdrowy styl życia i racjonalne
odżywianie

•
•
•
•
•

dyskusja
sytuacje aranżowane
ćwiczenia
indywidualne rozmowy
z uczniami -prezentacja przez
uczniów swoich hobby - spotkania z
psychologiem -kierowanie uczniów
do Poradni PsychologicznoPedagogicznej

•
•
•
•
•
•

dyskusje
medytacje
psychodramy
• uczniowie sami przestrzegają higieny
organizowanie sytuacji tematycznych
osobistej, dbają o higienę ciała, o
prelekcje pielęgniarki szkolnej
czystość ubrania i obuwia,
gazetki tematyczne w klasach,
• uczniowie racjonalnie odżywiają się
• nie palą papierosów, rozumieją, że to
toaletach, na korytarzach
reagowanie na niewłaściwe postawy
szkodliwy nałóg
uczniów, na słownictwo podczas lekcji,
przerw, wycieczek, itd.

•
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•
•
•

uczeń jest motywowany do lepszej
pracy nad sobą.
radzi sobie w trudnych
sytuacjach życiowych - potrafi
wyciągać wnioski dotyczące własnego
postępowania, co umożliwi mu dalszy
rozwój.

•
•
Uczenie kultury
słowa
Rozwijanie kultury
osobistej.

•
•

Zasady savoir-viveru
Dbałość o język ojczysty

•
•
•
•

dyskusje
praca ze słownikiem, encyklopedią,
gazetki tematyczne
sytuacje aranżowane

•
•

•

Tworzenie i
kultywowanie
tradycji rodzinnej i
szkolnej

•
•
•
•
•
•

Kształtowanie
motywacji.
Przygotowanie do
skutecznego uczenia
się

•
•
•
•

Historia mojej szkoły
Ceremoniał mojej szkoły
Kultywowanie tradycji w mojej
rodzinie
Drzewo genealogiczne mojej
rodziny
motywacji do nauki,
pozytywne nastawienia do
procesu uczenia się,
koncentracja uwagi
miejsce i warunki do nauki
czasu pracy oraz odpoczynku
techniki uczenia się,
zapamiętywania oraz
powtarzania materiału

•
•
•
•

•
•
•
•

Historia mojej szkoły
Ceremoniał mojej szkoły
Kultywowanie tradycji w mojej
rodzinie
Drzewo genealogiczne mojej rodziny

burza mózgów
ćwiczenia warsztatowe
wykład
zajęcia z pedagogiem szkolnym
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•
•

uczniowie stosują zasady poprawnej
komunikacji
posługują się czystą polszczyzną,
unikają wulgaryzmów
wzbogacają zasób swojego
słownictwa
przyjmują właściwą postawę wobec
rówieśników, dorosłych, osób
niepełnosprawnych
potrafią zachować się w różnych
sytuacjach życiowych
uczeń identyfikuje się ze szkołą,
utożsamia się z rodziną
dba o dobrą opinię szkoły w
środowisku

• uczniowie przejawiają pozytywna
motywację do nauki
• stosują efektywne techniki uczenia się
• właściwie organizują proces uczenia się

Program w ychow aw czy dla klas drugich LO

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Metody realizacji

Spodziewane efekty
•

•
•

Pomoc uczniowi w
pokonywaniu
trudności wieku
dorastania

Okres dojrzewania
Problemy nastolatków:
a/rodzice a potrzeby nastolatków
b/nastolatki a szkoła
c/stany emocjonalne nastolatków
d/poszukiwanie własnej tożsamości
e/ młodzież a telewizja
f/ „chcę być dorosły"
g/dorośli a rówieśnicy
h/ nastolatki a prace domowe
i/"chodzenie ze sobą"
j/niebezpieczeństwa stwarzane przez
nastolatków

•
•
•
•
•
•
•
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pogadanka
wykład
minireferaty uczniów
dyskusja
filmy dydaktyczne
spotkania z psychologiem,
pielęgniarką
współpraca z rodzicami

•
•
•
•
•
•
•
•

znajomość zmian
zachodzących we własnym
organizmie
umiejętność dokonywania
właściwego wyboru,
umiejętność poszukiwania
informacji,
samodzielność uczenia się
umiejętność samokontroli,
poznanie procesów
emocjonalnych i częściowe
podporządkowanie ich
rozwój uczuć wyższych,
dokonywanie właściwych
wyborów.

•

Kształtowanie
umiejętności
samodzielnego
myślenia

•
•
•
•
•

Czym jest manipulacja?
Sposoby i skutki manipulacji stosowanych
przez środki masowego przekazu
Jakie czynniki warunkują samodzielność
myślenia?
umiejętność obrony własnego zdania.
Praca nad własnym twórczym myśleniem.

•
•
•
•
•

dyskusje,
ćwiczenia,
spotkania z psychologiem
dobór właściwych metod na
lekcjach

•
•

•

Przeciwdziałanie
agresji i przemocy.
Wiedza o
bezpieczeństwie

Kształtowanie
kultury
demokratycznej

•
• Do kogo mogę zwrócić się o pomoc
• Jakie są moje prawa jako osoby
pokrzywdzonej lub poszkodowanej

•
•
•
•
•
•

Co to jest demokracja?
Wartości i zasady demokratyczne
Mniejszość i większość
Kompromis i consensus
Prawa człowieka
Postawa tolerancji

uczeń potrafi obronić własną
hierarchię wartości,
niezależnie od nacisków
zewnętrznych
umie bronić własnego
zdania,
podejmuje pracę nad
własnym, twórczym
myśleniem
dostrzega złe skutki
schematyzmów myślenia

opracowywanie plakatów

uczniowie są znają
instytucje, które mają
chronić przed agresją i
przemocą oraz nieść
pomoc ofiarom

• dyskusja
• wybory samorządu klasowego
• trening dochodzenia do
kompromisu i poszukiwania
wspólnych wartości

• uczniowie stosują zasady
demokratyczne w życiu
społecznym
• dążą do uzgadniania
stanowisk i kompromisu
• szanują światopogląd innych
• znają podstawowe prawa
człowieka

•
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Aktywność
obywatelska w
społeczeństwie

• Kim jest obywatel?
• Czym jest społeczeństwo
obywatelskie?
• Jaką rolę odgrywa wspólne działanie?
• Dlaczego należy się angażować?
• Wolontariat

• dyskusja
• realizacja projektów szkolnych i
klasowych
• angażowanie się w życie
społeczności lokalnej
• przygotowywanie prezentacji
aktywności uczniów
•

Przygotowanie do
uczestnictwa w
kulturze, korzystanie z
dóbr kultury

• Kultura elitarna a kultura masowa
• Kulturotwórcza rola mediów
• Jak się przygotować do uczestnictwa we
współczesnej kulturze

•
•

•
•

Tworzenie i
kultywowanie
tradycji lokalnej i
narodowej

• Historia mojej miejscowości
• Co to znaczy Ojczyzna?
• Czym jest patriotyzm?
• Symbole narodowe i lokalne

śledzenie nowości we
współczesnym życiu kulturalnym i
udział w wydarzeniach
kulturalnych
wyjazdy do kina, teatru,
filharmonii, galerii
dyskusje poprzedzone oglądaniem
filmów czy też programów
poświęconych kulturze
współpraca z MDK
popularyzacja lokalnej imprezy
kulturalnej (Scena Dramatyczna)

• organizowanie i udział w
uroczystościach z okazji świąt
narodowych i lokalnych
• dyskusja nad treścią
współczesnego patriotyzmu
• udział w konkursach dotyczących
historii lokalnej
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• uczniowie kształtują postawę
zaangażowania
• uczestniczą w działaniach
lokalnych
• samodzielnie podejmują się
realizacji projektów,
uczestniczą w wolontariacie

•

•

•
•
•

wykształcenie u
uczniów potrzeby
uczestnictwa w życiu
kulturalnym
wykształcenie
umiejętności
świadomego i
krytycznego odbioru
kultury

uczeń identyfikuje się ze
szkołą i środowiskiem
posiada poczucie dumy
narodowej
identyfikuje postawę
patriotyczną

•
•
•
Przeciwdziałanie
nałogom

•
•
•
•

Psychologiczne i społeczne przyczyny
sięgania po używki
Szkodliwy wpływ używek na zdrowie
człowieka i jego psychikę
Psychiczno-fizyczny mechanizm
uzależnień
Różne sposoby radzenia sobie w
trudnych sytuacjach
Instytucje służące pomocą w
pokonywaniu nałogów.
Asertywność
Zajęcia antystresowe

•

•
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wykład - dyskusja
sytuacja aranżowana,
spotkania z psychologiem,
pedagogiem, szkolna służba
zdrowia,
zajęcia antystresowe,
spotkania z pracownikami
MONAR-u i innych poradni
realizacja programów
profilaktycznych,
współpraca z rodzicami

•
•

•

•

•

znajomość przyczyn
sięgania po używki
znajomość szkodliwego
wpływy używek na
organizm człowieka,
umiejętność radzenia
sobie w trudnych
sytuacjach,
świadomość możliwości
skorzystania z pomocy
innych
umiejętność odmawiania

Program w ychow aw czy dla klas trzecich LO

Zadania główne

Zadania szczegółowe
•
•
•
•

Przygotowanie do
pełnienia określonych ról
społecznych. Role
społeczne w rodzinie.

•
•
•
•
•
•

Metody realizacji

Człowiek-istota społeczna - wpływ człowieka
na
społeczeństwo i społeczeństwa na człowieka
Odpowiedzialność i konsekwencja w
działaniu.
Wrażliwość na potrzeby, krzywdy i zło
pierwszym krokiem do dobrego pełnienia ról
społecznych
Postawy prospołeczne
Rzetelność i uczciwość - pożądane cechy ludzi
pełniących role społeczne
Umiejętność wzbudzania zaufania i słuchania
ludzi.
Role społeczne w rodzinie
Znaczenie prawidłowego wypełniania ról w
rodzinie
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•
•
•
•
•
•

zadania otwarte średnio i
długoterminowe
dyskusje
scenki sytuacyjne
wycieczki tematyczne
współpraca ze
środowiskiem lokalnym
warsztaty poznawczo doskonalące

Spodziewane efekty

• uczniowie są świadomi
obowiązków związanych z
życiem rodzinnymświadomość życia w
wielkiej społeczności,
• umiejętność dostrzegania
potrzeb innych
• umiejętność
reprezentowania innych
ludzi

•
•
•
Przygotowanie do
odpowiedzialnego
podejmowania decyzji

•
•
•

Co to znaczy odpowiedzialność i
odpowiedzialne postępowanie?
Decyzje w naszym życiu. Czym kierować się
przy ich podejmowaniu?
Cechy decyzji odpowiedzialnej.
Umiejętność dokonywania właściwych
wyborów.
Jakie mogą być skutki nieodpowiedzialnego
podejmowania decyzji.

•
•
•
•
•

scenki sytuacyjne,
dyskusja na forum grupy,
psychodrama,
spotkanie z psychologiem i
pedagogiem,
wskazywanie na przykłady i
skutki niekonsekwencji i
nieodpowiedzialności

•
•

•
•

•
•
•

Przygotowanie uczniów do
rozpoznawania wartości
moralnych i świadomego
wyboru wartości

•
•
•
•
•
•

Wartości uniwersalne, którymi powinien
kierować się każdy człowiek
Jak odróżnić dobry czyn od złego?
Dylematy moralne i trudne wybory.
Skutki nieetycznego postępowania
Autorytety w dziedzinie etyki
Wpływ masmediów na kształtowanie
hierarchii
wartości: a/wpływ pozytywny b/wpływ
negatywny

•
•
•
•
•
•

pogadanka
wykład
filmy, audycje radiowe
współpraca z katechetami
wyjścia do kina
dyskusje na forum grupy

•
•
•

•
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uczniowie rozumieją
pojęcie
odpowiedzialności,
wiedzą jakie czynniki
należy uwzględniać przy
podejmowaniu decyzji,
potrafią dokonywać
właściwych wyborów,
znają skutki
nieodpowiedzialnego
podejmowania decyzji,
potrafią postępować
konsekwentnie
uczeń zna wartości
uniwersalne, którymi
powinien kierować się w
życiu,
potrafi odróżniać dobry
czyn od złego,
zna skutki postępowania
niezgodnego z etyką,
potrafi wychwycić spośród
trafiających do niego
przekazów informacji, te
które
wpływają na niego
destrukcyjnie

•
Kształtowanie umiejętności •
planowania własnej drogi
rozwoju i poczucia
•
odpowiedzialności za swój
rozwój
•
•

•
•

•
Przygotowanie do
wejścia na rynek
pracy lub podjęcia
własnej działalności

•

•
•
•
•

Rozpoznawanie swoich zainteresowań i dążeń •
życiowych
•
Ja dziś i ja w przyszłości-jak zaplanować swoje •
życie?
•
Ja jako człowiek nieustannie pracujący nad
własnym rozwojem
Czynniki wspierające rozwój
•
Planowanie własnej drogi rozwoju, instytucje i
osoby wspomagające w pracy nad sobą
•

Autoprezentacja ważnym elementem
rozmowy z pracodawcą.
Penetrowanie rynku pracy: a/ gdzie można
uzyskać informacje o rynku pracy b/biura
pośrednictwa pracy
Spotkania z pracownikami RUP i CIZ, wycieczki
do tych instytucji
Umiejętność sporządzania podstawowych
dokumentów potrzebnych przy poszukiwaniu
i podejmowaniu pracy: a) podanie b) życiorys
c) list motywacyjny
Rozmowa Kwalifikacyjna - jak się do niej
przygotować?
Dostosowanie swoich umiejętności i
możliwości do wymagań rynku pracy
Jak być przedsiębiorczym?
Jak założyć własną firmę?
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psychotest
psychozabawa
ankiety
ćwiczenia ogólnorozwojowe
prowadzone przez
psychologa
prace w kołach
zainteresowań
wycieczki

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

zajęcia warsztatowe
trening decyzyjny
nauka autoprezentacji
wyjazdy do RUP i CIZ,
nauka pisania podań i CV
scenki sytuacyjne
aranżowanie rozmów
kwalifikacyjnych, filmy
video

•

•

•

•

znajomość własnych dążeń
umiejętność realnej oceny
własnych możliwości,
umiejętność świadomego
zaplanowania swojej
przyszłości i drogi rozwoju
znajomość instytucji
wspierających rozwój.

Umiejętność
zaprezentowania swojej
osoby pracodawcy
znajomość instytucji
pomagających w
poszukiwaniu pracy,
umiejętność sporządzania
podstawowych
dokumentów,
umiejętność zachowania się
i prezentacji podczas
rozmowy kwalifikacyjnej
uczniowie znają główne
kroki prowadzące do
podjęcia działalności
gospodarczej

•

Kształtowanie szacunku dla
pracy i wyrabianie nawyku
dobrej pracy

•

•
•

Moralna wartość pracy, praca dla siebie i
innych
Odpowiedzialność i uczciwość podstawami
dobrej pracy
Dobre planowanie warunkiem udanej pracy.
Praca w świetle obecnej sytuacji ekonomiczno
- społecznej
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•
•
•

•
•

współpraca z RUP i CIZ
współpraca z pedagogiem i
nauczycielami „Podstaw
psychologii pracy
dyskusje
scenki aranżowane

•

•

uczeń zna wartości płynące
z pracy,
umie prawidłowo
wywiązywać się z
powierzonego zadania,
potrafi zaplanować pracę
tak, aby przyniosła
maksymalne efekty

Program w ychow aw czy dla klas pierwszych TM , I ZSZ

Zadania główne

Zadania szczegółowe
•
•

Integracja zespołu
klasowego

•

Wyjaśnienie pojęcia: integracja
Uświadomienie znaczenia procesu
integracji (klasa-grupa społeczna)
Przełamanie onieśmielenia
4.Wzajemne poznawanie się
Budowanie zaufania 6.Rozwój grupy
(poprzez stawianie przed nią zadań
wymagających współdziałania członków
grupy)

Metody realizacji
•
•
•
•
•
•
•

•

•
Nauka zasad
współżycia
społecznego

•
•
•

Społecznie akceptowane zasady
współżycia
Normy społeczne warunkujące
prawidłowe relacje między ludźmi
Postawy prospołeczne
Współczesne autorytety młodych ludzi

•
•
•
•
•
•
•
•

Rozmowy
Ćwiczenia integracyjne
Wyjazdy, wycieczki, rajdy
Imprezy klasowe i szkolne
Prowadzenie kroniki klasowej
Organizacja samorządu klasowego
Przeprowadzenie badań
socjometrycznych w celu poznania
struktury grupy (zespołu
klasowego)
zadania otwarte średnio i
długoterminowe
dyskusje na forum grupy
scenki rodzajowe
treningi umiejętności
symulacje
warsztaty poznawczo doskonalące filmy dydaktyczne
wycieczki tematyczne
współpraca z rodzicami i
środowiskiem lokalnym
działania doraźne i
okolicznościowe
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Spodziewane efekty
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Zintegrowany zespół klasowy.
Zbudowanie poczucia wspólnoty
i wzajemnego zaufania
Postawa otwartości i szczerości
w kontaktach
Podejmowanie wspólnych
inicjatyw
Aktywny udział uczniów w życiu
klasy

uczeń potrafi prawidłowo
komunikować się z drugim
człowiekiem
jest otwarty na potrzeby
innych ludzi, potrafi je
dostrzegać i właściwie reagować
posiada umiejętności
współpracy, rozwiązywania
problemów

•

Kształtowanie
właściwej
samooceny

•
•

•
•
•

Uwrażliwienie na
potrzeby innych

•
•
•
•
•

•
Wdrażanie do

Kim jestem? a/moje zainteresowania
b/moje mocne strony-akceptacja
siebie Akceptacja siebie i afirmacja
życia jako podstawa rozwoju
Cechy warunkujące dobry kontakt z
innymi
Pozytywne myślenie i jego znaczenie
w życiu
Instytucja wolontariatu
Człowiek jako część społeczeństwa
Znaczenie otwartości i szczerości w
kontaktach międzyludzkich
Nasz stosunek do osób starych,
samotnych i
niepełnosprawnych
Wrażliwość na potrzeby innych
Wskazywanie wzorców osób
pracujących dla
innych

Co to jest higiena zależności od sytuacji
Zdrowy styl życia i racjonalne
odżywianie Sport ważnym czynnikiem
zdrowego stylu życia.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dyskusja
Sytuacje aranżowane Ćwiczenia
Indywidualne rozmowy z uczniami
Prezentacja przez uczniów swoich
hobby
Spotkania z psychologiem
Kierowanie uczniów do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Pogadanka
Scenki rodzajowe
Wycieczki do zakładów opieki
społecznej
Programy poświęcone osobom
niepełnosprawnym
Udział w organizacjach tj. PCK
Pomoc koleżeńska
Udział w akcjach typu Wielka
Orkiestra świątecznej Pomocy,
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę,
itp.
Dyskusje tematycznych
Prelekcje pielęgniarki szkolnej
Gazetki tematyczne w klasach,
toaletach, korytarzach
Reagowanie na niewłaściwe
postawy uczniów, na słownictwo
podczas lekcji, przerw, wycieczek,
itd.

58

•
•
•

Uczeń jest motywowany do
lepszej pracy nad sobą
Radzi sobie w trudnych
sytuacjach życiowych
Potrafi wyciągać wnioski
dotyczące własnego
postępowania, co umożliwi mu
dalszy rozwój

•

Wrażliwość na potrzeby
innych Nauczenie takiego
obcowania z innymi ludźmi
aby dostrzegać ich problemy

•
•

Uczniowie sami obuwia
Uczniowie racjonalnie odżywiają
się.
Nie pala papierosów, rozumieją,
że to
szkodliwy nałóg

•
•

•
•
Uczenie kultury
słowa.
Rozwijanie kultury
osobistej.

•
•
•

Zasady savoir-vivru
Uświadomienie na czym polega kultura
słowa.
Co składa się na kulturę osobistą
człowieka

•
•
•
•

Dyskusje
•
Praca ze słownikiem, encyklopedią,
Gazetki tematyczne
•
Sytuacje aranżowane

•

•
•

Przeciwdziałanie
nałogom

•

•
•
•

Psychologiczne i społeczne przyczyny
sięgania po używki
Szkodliwy wpływ używek na zdrowie
człowieka i jego psychikę.
Psychiczno-fizyczny mechanizm
uzależnień Różne sposoby radzenia
sobie w trudnych sytuacjach
Instytucje służące pomocą w
pokonywaniu nałogów.
Asertywność
Zajęcia antystresowe

• Wykład, dyskusja
• sytuacja aranżowana,
spotkania z psychologiem,
pedagogiem, szkolna służba
zdrowia,
• zajęcia antystresowe,
spotkania z pracownikami
MONAR-u i innych poradni
• realizacja programów
profilaktycznych,
• współpraca z rodzicami
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•
•
•
•
•

Uczniowie stosują zasady
poprawnej komunikacji
Posługują się czysta polszczyzną,
unikają wulgaryzmów
Wzbogacają zasób swojego
słownictwa
Przyjmują właściwa postawę
wobec rówieśników, dorosłych,
osób niepełnosprawnych
Potrafią zachowywać się w
różnych sytuacjach życiowych

znajomość przyczyn sięgania po
używki
znajomość szkodliwego wpływu
używek na organizm człowieka,
umiejętność radzenia sobie w
trudnych sytuacjach,
świadomość możliwości
skorzystania z pomocy innych
umiejętność odmawiania

Program w ychow aw czy dla klas drugich TM

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Metody realizacji
•
•

Przygotowanie do
umiejętnego
spędzania wolnego
czasu

• Znaczenie aktywnych form spędzania
czasu wolnego dla rozwoju
psychofizycznego i kondycji
zdrowotnej człowieka
• Znaczenie kontaktu z przyrodą,
kulturą i sztuką dla rozwoju
osobowości

•
•

•

Tworzenie i
kultywowanie
tradycji rodzinnej i
szkolnej

•
•
•
•

Historia mojej szkoły.
Ceremoniał mojej szkoły
Kultywowanie tradycji w mojej
rodzinie
Drzewo genealogiczne mojej rodziny

•
•
•

zapoznanie ze szkolną ofertą
kół zainteresowań
prowadzenie sekcji
sportowych
organizowanie pokazów i
zawodów sportowych
konkursy literackie,
czytelnicze, kiermasze
książek, wystawy prac
plastycznych
organizowanie wycieczek
krajoznawczych i
dydaktycznych
dyskusja,
organizowanie imprez
szkolnych
prezentacja osiągnięć
szkoły na zewnątrz
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Spodziewane efekty
•
•
•

•

•
•

uczeń rozumie i docenia umiejętność
aktywnego spędzania wolnego czasu
potrafi planować własny rozwój
jest świadomy znaczenia
pozaszkolnych form nabywania
umiejętności i rozwijania własnych
zainteresowań,
potrafi docenić i wykorzystać
umiejętności i zainteresowania w
planowaniu kariery zawodowej oraz
na rynku pracy

Uczeń identyfikuje się ze szkołą,
utożsamia się z rodziną
Dba o dobre imię szkoły w
środowisku.

Pomoc uczniowi w
pokonywaniu
trudności wieku
dorastania

•
•

Okres dojrzewania
Problemy nastolatków

•
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie
ucznia do radzenia
sobie w trudnych
sytuacjach

•
•
•
•

Rozpoznawanie i klasyfikacja
trudnych sytuacji
Jak radzić sobie ze stresem?
Sposoby rozwiązywania konfliktów.
Asertywność

•
•
•

pogadanka
wykład
minireferaty uczniów
dyskusja,
filmy dydaktyczne
spotkania z psychologiem,
pielęgniarką
współpraca z rodzicami.

aranżowanie i analizowanie
trudnych sytuacji,
dostrzeganie pozytywów i
negatywów zachowań
spotkania z pedagogiem i
psychologiem
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• znajomość zmian zachodzących we
własnym organizmie,
• umiejętność dokonywania właściwego
wyboru
• umiejętność poszukiwania informacji
• samodzielność uczenia się
• umiejętność samokontroli
• poznanie procesów emocjonalnych i
częściowe podporządkowanie ich
• rozwój uczuć wyższych
• dokonywanie właściwych wyborów

•

Napotkane trudności nie spowodują
zniechęcenia ucznia do ich
rozwiązania a wyzwolą tylko potrzebę
przejęcia określonych form działania

Kształtowanie
umiejętności
samodzielnego
myślenia, rozwijanie
postawy twórczej

Kształtowanie
kultury
demokratycznej

• Czym jest manipulacja?
• Sposoby i skutki manipulacji
• stosowanych w środkach
masowego przekazu
• Umiejętność obrony własnego
zdania
• Postawa twórcza- wyjaśnienie
podstawowych pojęć
• Rola kreatywności w kontaktach z
innymi ludźmi

•
•
•
•
•
•

Co to jest demokracja?
Wartości i zasady demokratyczne
Mniejszość i większość
Kompromis i consensus
Prawa człowieka
Postawa tolerancji

•
•
•
•
•

•
•
•

dyskusje
ćwiczenia
spotkania z
psychologiem
dobór właściwych metod na
lekcjach

dyskusja
wybory samorządu
klasowego
trening dochodzenia do
kompromisu i poszukiwania
wspólnych wartości
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•
•
•

uczeń potrafi obronić własną
hierarchię wartości niezależnie od
nacisków zewnętrznych
potrafi obronić własne zdanie,
poglądy
podejmuje pracę nad twórczym
myśleniem
dostrzega złe skutki schematyzmów
myślenia

• uczniowie stosują zasady
demokratyczne w życiu społecznym
• dążą do uzgadniania stanowisk i
kompromisu
• szanują światopogląd innych
• znają podstawowe prawa człowieka

Program w ychow aw czy dla klas trzecich TM

Zadania główne
Przeciwdziałanie
agresji i przemocy.
Wiedza o
bezpieczeństwie

Zadania szczegółowe
• Do kogo mogę zwrócić się o
pomoc
• Jakie są moje prawa jako osoby
pokrzywdzonej lub
poszkodowanej

•

Kultura elitarna a kultura
Przygotowanie do
masowa
uczestnictwa w
• Kulturotwórcza rola mediów
kulturze, korzystanie • Jak się przygotować do
z dóbr kultury
uczestnictwa we współczesnej
kulturze

Tworzenie i
kultywowanie
tradycji lokalnej i
narodowej

• Historia mojej miejscowości
• Co to znaczy Ojczyzna?
• Czym jest patriotyzm? Symbole
narodowe i lokalne

Metody realizacji

Spodziewane efekty
•

•

opracowywanie plakatów

uczniowie są znają
instytucje, które mają
chronić przed agresją i
przemocą oraz nieść pomoc
ofiarom

•śledzenie nowości we współczesnym życiu
kulturalnym i udział w wydarzeniach
kulturalnych
•wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, galerii
•dyskusje poprzedzone oglądaniem filmów czy
też programów poświeconych kulturze
•współpraca z MDK
•popularyzacja lokalnej imprezy kulturalnej
(Scena Dramatyczna)

• wykształcenie u uczniów potrzeby
uczestnictwa w życiu
kulturalnym
• wykształcenie umiejętności
świadomego i krytycznego
odbioru kultury

•organizowanie i udział w uroczystościach z
okazji świąt narodowych i lokalnych
•dyskusja nad treścią współczesnego
patriotyzmu
•udział w konkursach dotyczących historii
lokalnej

•uczeń identyfikuje się ze szkołą i
środowiskiem
• posiada poczucie dumy
narodowej
•identyfikuje postawę patriotyczną
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•
•
•
Kształtowanie
postawy
proekologicznej

•
•
•
•

Człowiek jako część
środowiska
Jak harmonijnie współżyć ze
środowiskiem?
Granice między korzystaniem z
dóbr środowiska a jego
wyniszczaniem
Formy ochrony środowiska
Sytuacja ekologiczna
środowiska lokalnego
Jak możemy pomóc
środowisku w którym
żyjemy?

spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za
ekologię w naszej gminie
prace na rzecz szkoły i otoczenia
udział w akcji „sprzątanie świata"
organizowanie akcji „sprzątanie miasta"
zorganizowanie koła ekologicznego
zagospodarowywanie otoczenia szkoły
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•
•
•
•

świadomość życia w
środowisku
umiejętność korzystania z dóbr
przyrody,
świadomość potrzeby ochrony
środowiska
znajomość potrzeb swojego
otoczenia

Przygotowanie do
odpowiedzialnego
podejmowania
decyzji

Co to znaczy odpowiedzialność
Odpowiedzialne postępowanie
Decyzje w naszym życiu. Czym
kierować się przy ich
podejmowaniu?
Cechy decyzji odpowiedzialnej
Umiejętność dokonywania
właściwych wyborów
Jakie mogą być skutki
nieodpowiedzialnego
podejmowania decyzji
Konsekwencja w działaniu,
ważny czynnik
odpowiedzialnego
postępowania.

scenki sytuacyjne,
dyskusja na forum grupy
filmy.
Psychodrama
spotkanie z psychologiem i pedagogiem
wskazywanie na przykłady i skutki
niekonsekwencji i nieodpowiedzialności
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uczniowie rozumieją pojęcie
odpowiedzialności
wiedzą jakie czynniki należy
uwzględniać przy
podejmowaniu decyzji
potrafią dokonywać
właściwych wyborów,
znają skutki
nieodpowiedzialnego
podejmowania decyzji
potrafią postępować
konsekwentnie

Program w ychow aw czy dla klas czwartych TM

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Metody realizacji

Spodziewane efekty
•

•

Przygotowanie uczniów do
rozpoznawania wartości
moralnych i świadomego
wyboru wartości

•
•
•
•
•

•
•
•
Przygotowanie uczniów do
wyboru dalszego kształcenia

•

•

Wartości uniwersalne, którymi powinien
kierować się każdy człowiek
Jak odróżnić dobry czyn od złego?
Dylematy moralne i trudne wybory
Skutki nieetycznego postępowania
Autorytety w dziedzinie etyki
Wpływ masmediów na kształtowanie
hierarchii wartości: wpływ pozytywny
wpływ negatywny

Jakie są moje zainteresowania
Co jest moją pasją, czemu się chcę
poświęcić?
Czynniki wpływające na wybór dalszego
kształcenia
Planuję moją dalszą naukę: a/zgodność
kierunku nauki z zainteresowaniami
b/uwzględnienie warunków zdrowotnych,
c/analiza rynku pracy
Pomoc poradni, specjalistów, doradców w
wyborze kierunku dalszego kształcenia
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• pogadanka
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

wykład
filmy, audycje radiowe
współpraca z
katechetami
wyjścia do kina
dyskusje na forum grupy

ankiety
autoprezentacja
trening umiejętności
spotkania tematyczne z
psychologiem i
pedagogiem
wyjazdy na dni otwarte
uczelni
wyjazdy do Centrum
Informacji Zawodowej
gromadzenie
informatorów

•
•
•
•

uczeń zna wartości uniwersalne,
którymi powinien kierować się w
życiu,
potrafi odróżniać dobry czyn od
złego
zna skutki postępowania
niezgodnego z etyką
potrafi wychwycić spośród
trafiających do niego przekazów,
informacji te, które wpływają na
niego destrukcyjnie

•uczeń zna swoje zainteresowania
•wie, czym kierować się przy
wyborze zawodu
•zna swoje predyspozycje do
wykonywania poszczególnych
zawodów,
•zna instytucje pomagające w
zaplanowaniu dalszej drogi
kształcenia i wyborze zawodu

•
•

•
Przygotowanie do wejścia na
rynek pracy lub podjęcia
własnej działalności

•

•
•
•
•
•

Kształtowanie szacunku dla
pracy i wyrabianie nawyku
dobrej pracy

•
•
•

Autoprezentacja - ważnym elementem
rozmowy z pracodawcą
Penetrowanie rynku pracy: a/gdzie można
uzyskać informacje o rynku pracy b/ biura
pośrednictwa pracy
Spotkania z pracownikami RUP i CIZ,
wycieczki do tych instytucji
Umiejętność sporządzania podstawowych
dokumentów potrzebnych przy
poszukiwaniu i podejmowaniu pracy:
a/podanie b/życiorys, c/ list motywacyjny
Rozmowa kwalifikacyjna - jak się do niej
przygotować?
Dostosowanie swoich umiejętności i
możliwości do wymagań rynku pracy
Jak być przedsiębiorczym?
Jak założyć własną firmę?

■ zajęcia warsztatowe,
■ trening decyzyjny,
nauka autoprezentacji,
wyjazdy do RUP i CIZ
■ nauka pisania podań i CV
■ scenki sytuacyjne
■ aranżowanie rozmów
kwalifikacyjnych
■ filmy video

Moralna wartość pracy, praca dla siebie i
■ współpraca z RUP i CIZ
innych
■ współpraca z
Odpowiedzialność i uczciwość
pedagogiem i
podstawami dobrej pracy.
nauczycielami „Podstaw
Dobre planowanie warunkiem udanej
Psychologii Pracy"
pracy.
■ dyskusje
Praca w świetle obecnej sytuacji
■ scenki aranżowane
ekonomiczno- społecznej
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• Umiejętność zaprezentowania
swojej osoby pracodawcy
• znajomość instytucji
pomagających w
poszukiwaniu pracy,
• umiejętność sporządzania
podstawowych dokumentów,
umiejętność zachowania się i
prezentacji podczas rozmowy
kwalifikacyjnej
• uczniowie znają główne kroki
prowadzące do podjęcia
działalności gospodarczej

•
•
•

uczeń zna wartości płynące z
pracy,
umie prawidłowo wywiązywać
się z powierzonego zadania,
potrafi zaplanować pracę tak,
aby przyniosła maksymalne
efekty

•
•
•
•

Przygotowanie do pełnienia
określonych ról
społecznych.
Role społeczne w rodzinie.

•

•
•
•
•
•

Człowiek - istota społeczna.
Wpływ człowieka na
społeczeństwo i społeczeństwa na
człowieka
Odpowiedzialność i konsekwencja w
działaniu
Wrażliwość na potrzeby, krzywdy i zło
pierwszym krokiem do dobrego pełnienia
ról społecznych
Postawy prospołeczne
Rzetelność i uczciwość- pożądane cechy
ludzi pełniących role społeczne
Umiejętność wzbudzania zaufania i
słuchania ludzi
Role społeczne w rodzinie
Znaczenie prawidłowego wypełniania ról w
rodzinie
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zadania otwarte średnio i
długoterminowe
dyskusje
scenki sytuacyjne
wycieczki tematyczne
współpraca ze
środowiskiem lokalnym
warsztaty pozna wczodoskonalące

•

świadomość życia w wielkiej
społeczności
• umiejętność dostrzegania
potrzeb innych
•umiejętność reprezentowania
interesów innych ludzi,
•uczniowie są świadomi
obowiązków związanych z
życiem rodzinnym

Program w ychow aw czy dla klas drugich ZSZ

Zadania ałówne

Metody realizacii

Zadania szczeaółowe
•

•

Przygotowanie do
umiejętnego spędzania
wolnego czasu

Tworzenie i
kultywowanie tradycji
rodzinnej i szkolnej

•

•
•
•
•

Znaczenie aktywnych form
spędzania czasu wolnego dla
rozwoju psychofizycznego i
kondycji zdrowotnej
człowieka
Znaczenie kontaktu z
przyrodą, kulturą i sztuką dla
rozwoju osobowości

Historia mojej szkoły.
Ceremoniał mojej szkoły
Kultywowanie tradycji w
mojej rodzinie
Drzewo genealogiczne mojej
rodziny

•
•
•

•

•
•
•

zapoznanie ze szkolną ofertą
kół zainteresowań
prowadzenie sekcji
sportowych
organizowanie pokazów i
zawodów sportowych,
konkursy literackie,
czytelnicze, kiermasze
książek, wystawy prac
plastycznych,
organizowanie wycieczek
krajoznawczych i
dydaktycznych
dyskusja
organizowanie imprez
szkolnych
prezentacja osiągnięć szkoły
na zewnątrz
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Spodziewane efekty

•

•

•

•
•
•

uczeń rozumie i docenia umiejętność
aktywnego spędzania wolnego czasu potrafi planować własny rozwój
jest świadomy znaczenia pozaszkolnych
form nabywania umiejętności i rozwijania
własnych zainteresowań
potrafi docenić i wykorzystać umiejętności
i zainteresowania w planowaniu kariery
zawodowej oraz na rynku pracy

uczeń identyfikuje się ze szkołą,
utożsamia się z rodziną
dba o dobre imię szkoły w środowisku

•

Pomoc uczniowi w
pokonywaniu trudności
wieku dorastania

•
•

•
Przygotowanie ucznia
do radzenia sobie w
trudnych sytuacjach

•
•
•

Kształtowanie
kultury
demokratycznej

Okres dojrzewania
Problemy nastolatków

Rozpoznawanie i klasyfikacja
trudnych sytuacji
Jak radzić sobie ze stresem
Sposoby rozwiązywania
konfliktów
Asertywność

• Co to jest demokracja?
• Wartości i zasady
demokratyczne
• Mniejszość i większość
• Kompromis i consensus
• Prawa człowieka
• Postawa tolerancji

•
•
•
•
•
•
•
•

pogadanka
wykład
-mini referaty uczniów
dyskusja
filmy dydaktyczne
spotkanie z psychologiem,
pielęgniarką
współpraca z rodzicami

•

aranżowanie i analizowanie
trudnych sytuacji
dostrzeganie pozytywów i
negatywów zachowań
potkania z psychologiem i
pedagogiem

•
•

•dyskusja
• wybory samorządu klasowego
•trening dochodzenia do
kompromisu i poszukiwania
wspólnych wartości
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

znajomość zmian zachodzących we
własnym organizmie
umiejętność dokonywania właściwego
wyboru,
umiejętność poszukiwania informacji
samodzielność uczenia się
umiejętność samokontroli, poznanie
procesów emocjonalnych i częściowe
podporządkowanie ich
rozwój uczuć wyższych
dokonywanie właściwych wyborów

napotkane trudności nie spowodują
zniechęcenia ucznia do ich rozwiązania a
wyzwolą tylko potrzebę przyjęcia
określonych form działania

• uczniowie stosują zasady demokratyczne w
życiu społecznym
• dążą do uzgadniania stanowisk i
kompromisu
• szanują światopogląd innych
• znają podstawowe prawa człowieka

Program w ychow aw czy dla klas trzecich ZSZ

Zadania główne

Przygotowanie
uczniów do wyboru
dalszego kształcenia

Zadania szczegółowe
•
•
•
•
•
•
•

Metody realizacji

Człowiek-istota społeczna - wpływ człowieka na
społeczeństwo i społeczeństwa na człowieka
Odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu
Wrażliwość na potrzeby, krzywdy i zło pierwszym
krokiem do dobrego pełnienia ról społecznych
Postawy prospołeczne.
Rzetelność i uczciwość - pożądane cechy ludzi
pełniących role społeczne
Umiejętność wzbudzania zaufania i słuchania ludzi.
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•
•
•
•
•
•

zadania otwarte średnio i
długoterminowe
•
dyskusje
scenki sytuacyjne
•
wycieczki tematyczne
współpraca ze
•
środowiskiem lokalnym
warsztaty poznawczo •
doskonalące

Spodziewane efekty
świadomość życia w wielkiej
społeczności.
Umiejętność dostrzegania
potrzeb innych
Umiejętność
reprezentowania
interesów innych ludzi.

•
•

•
Przygotowanie do
wejścia na rynek
pracy lub podjęcia
własnej działalności

•

•
•
•
•

Kształtowanie
szacunku dla pracy i
wyrabianie nawyku
dobrej pracy

•
•
•
•

Autoprezentacja - ważnym elementem rozmowy z
pracodawcą.
Penetrowanie rynku pracy: a/gdzie można uzyskać
informacje o rynku pracy b. biura pośrednictwa
pracy
Spotkania z pracownikami RUP i CIZ, wycieczki
do tych instytucji.
Umiejętność sporządzania podstawowych
dokumentów potrzebnych przy poszukiwaniu i
podejmowaniu pracy: a/podanie b/życiorys c/list
motywacyjny
Rozmowa kwalifikacyjna - jak się do niej
przygotować?
Dostosowanie swoich umiejętności możliwości do
wymagań rynku pracy
Jak być przedsiębiorczym?
Jak założyć własną firmę?

Moralna wartość pracy, praca dla siebie i innych
0dpowiedzialność i uczciwość, podstawami dobrej
pracy.
Dobre planowanie warunkiem udanej pracy.
Praca w świetle obecnej sytuacji ekonomiczno
społecznej
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

zajęcia warsztatowe,
trening decyzyjny,
•
nauka autoprezentacji
wyjazdy do RUP i CIZ
nauka pisania podań i CV •
scenki sytuacyjne,
aranżowanie rozmów
kwalifikacyjnych,
•
filmy video

współpraca z RUP i CIZ
współpraca z
pedagogiem i
nauczycielami „Podstaw
Psychologii Pracy"
dyskusje
scenki aranżowane

•
•

•

Umiejętność
zaprezentowania swojej
osoby pracodawcy
znajomość instytucji
pomagających w
poszukiwaniu pracy,
umiejętność zachowania się
i prezentacji podczas
rozmowy kwalifikacyjnej
uczniowie znają główne
kroki prowadzące do
podjęcia działalności
gospodarczej

uczeń zna wartości płynące
z pracy,
umie prawidłowo
wywiązywać się z
powierzonego zadania
potrafi zaplanować pracę
tak, aby przyniosła
maksymalne efekty.

•

Przygotowanie do
pełnienia
określonych ról
społecznych.
Role
społeczne w
rodzinie.

•
•
•
•
•
•
•

Człowiek - istota społeczna - wpływ człowieka na
społeczeństwo i społeczeństwa na człowieka
Odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu
Wrażliwość na potrzeby, krzywdy i zło pierwszym
krokiem do dobrego pełnienia ról społecznych
Postawy prospołeczne.
Rzetelność i uczciwość - pożądane cechy ludzi
pełniących role społeczne
Umiejętność wzbudzania zaufania i słuchania ludzi.
Role społeczne w rodzinie
Znaczenie prawidłowego wypełniania ról w
rodzinie
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•
•
•
•
•
•

zadania otwarte średnio i
długoterminowe
dyskusje
scenki sytuacyjne
wycieczki tematyczne
współpraca
ze
środowiskiem lokalnym
warsztaty poznawczo doskonalące

świadomość życia w wielkiej
społeczności.
Umiejętność
dostrzegania
potrzeb innych
Umiejętność
reprezentowania
interesów innych ludzi,
uczniowie
są
świadomi
obowiązków związanych z
życiem rodzinnym

PPROGRAMY WYCHOWAWCZE PRZEDMIOTÓW

Program w ychow aw czy z języka polskiego

W artości

-

miłość
wiara
wierność
patriotyzm
tolerancja
humanitaryzm
profesjonalizm
pracowitość
rodzina
zdrowie
godność
honor
uczciwość
rzetelność
wrażliwość na
piękno
szczęście
etyka i kultura słowa

współczesnej polszczyzny
ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
podejmowanie różnorodnych działań
pisarskich i redakcyjnych

Treści

- arcydzieła i utwory literatury
narodowej i powszechnej
reprezentatywne dla danego okresu
- Biblia
- filmy, spektakle teatralne, audycje
radiowe i telewizyjne
- różnorodne teksty kultur
- malarstwo, muzyka, rzeźba, grafika,
architektura itp.
- teksty z zakresu filozofii, socjologii,
językoznawstwa
- współczesne teksty publicystyczne,
popularnonaukowe
- zagadnienia związane z kulturą
języka
-język jako narzędzie
porozumiewania się
- etyka słowa
- słownictwo i frazeologia
- zagadnienia dotyczące tworzywa
wypowiedzi
- wypowiedź -jej funkcje i
różnorodność form
74

Stawiane zadania

- świadomy odbiór tekstów
kultury
- rozpoznawanie wartości
uniwersalnych,
ponadczasowych
- ocena dzieł
- interpretacje tekstów
kultury
- odnajdywanie i
wyjaśnianie funkcji
nawiązań do tradycji
literackiej w utworze
współczesnym
- czytanie ze zrozumieniem
ogólnego sensu utworu
literackiego
- podejmowanie
samodzielnych operacji
myślowych
- stwarzanie sytuacji
poznawczych
uruchamiających procesy
analizy i poszukiwania

Przewidywane
efekty

- szacunek do
narodowej kultury i
tolerowanie innych
kultur
- harmonijne
łączenie wiedzy
z umiejętnością jej
wykorzystania
- samodzielność
myślenia
- wiara w swoje
możliwości
- umiejętność
wymagania od
siebie dobrej pracy
- poczucie
odpowiedzialności
- praca nad
rozwojem i
pogłębianiem
własnych
zamiłowań, by
uczynić z nich

przygotowanie i wygłaszanie referatów
- cechy dobrego stylu
czynny udział w dyskusji
- zróżnicowanie stylistyczne
gromadzenie wiedzy z różnych źródeł
posługiwanie się poradnikami i
słownikami
aktywne uczestnictwo w różnorodnych
wydarzeniach kulturalnych np. wystawy,
odczyty, lekcje w muzeum itp.
zjawisk życia i umiejętność ich oceny
dbałość o etykę słowa
umiejętność publicznej prezentacji opinii
własnej
respektowanie zasad korzystania z
cudzego
dorobku intelektualnego przy formułowaniu
własnych sądów i opinii
korygowanie własnych dążeń i postawy
szacunek dla drugiego człowieka
dążenie do wypracowania takiej postawy,
by być człowiekiem, który potrafi rozmawiać i
słuchać, chce raczej zrozumieć drugiego
człowieka niż nim zawładnąć
humanitarny stosunek do ludzi
otwarcie na potrzeby drugiego człowieka
świadome i aktywne uczestnictwo w
kulturze
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związków miedzy
elementami utworu czy
wprowadzonymi
kontekstami
- ćwiczenia porównawcze np.
tekst literacki - obraz
malarski, tekst literacki film
- interpretacje głosowe
tekstów kultury
- udział w konkursach,
olimpiadach

trwały element
własnej osobowości
- świadome i
odpowiedzialne
podejmowanie
decyzji
- umiejętność
przystosowania się
do życia w szybko
zmieniającym się
świecie i
społeczeństwie
- biegłość w selekcji

Program w ychow aw czy dla przedmiotów: język niemiecki i język angielski

W artości

Treści

1. Rozwijanie czterech sprawności
językowych: rozumienia ze słuchu,
czytania, pisania i mówienia.
1. Osiągnięcie poziomu
2. Opanowanie struktur
opanowania języka
gramatycznych stosownych do
zapewniającego
wyrażania opinii i podawania faktów
komunikację językową w
w czasie przeszłym, teraźniejszym i
sytuacjach życia
przyszłym.
codziennego w zakresie
3. Wzbogacanie słownictwa
tematów wskazanych w
wskazanego w wymaganiach
wymaganiach szczegółowych
szczegółowych podstawy
podstawy programowej.
programowej.
2. Poznanie kultury i spraw
4. Zapoznanie z komponentami
życia
kulturowo - cywilizacyjnymi z
codziennego krajów
ukierunkowaniem na styl życia i
niemieckojęzycznych i
zachowania w krajach anglo- i
anglojęzycznych możliwość
niemieckojęzycznych.
porównywania z własną
5. Rozróżnienie formalnego i
kulturą.
nieformalnego stylu języka.
3. Umiejętność właściwego
6. Rozwijanie indywidualnych
nawiązywania i
strategii uczenia się.
podtrzymywania kontaktów
7. Dokonanie samooceny przez
z cudzoziemcami dzięki
ucznia (np. przy użyciu portfolio
świadomości istnienia różnic
językowego) i wykorzystuje techniki
kulturowych.
samodzielnej pracy nad językiem (np.
korzystanie ze słownika, poprawianie
błędów, prowadzenie notatek,

Stawiane zadania

1. Rozwijanie u uczniów
poczucia własnej wartości oraz
wiary we własne możliwości
oraz zdolności językowe.
2. Zapewnienie uczniom
szerokiej gamy materiałów
autentycznych (np. CD, DVD,
książki, czasopisma, filmy,
strony internetowe).
3. Zapewnienie uczniom
kontaktu z językiem oraz
możliwości konwersacji w
danym języku.
4. Stopniowe przygotowywanie
ucznia do samodzielności w
procesie uczenia się języka
niemieckiego i angielskiego
poprzez różnicowanie stopnia
trudności wykonywanych
zadań.
5. Zapewnienie uczniom
możliwości indywidualnego
wykorzystania wiedzy.
6. Rozwijanie w uczniach
postawy ciekawości, otwartości
i tolerancji wobec innych
kultur.
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Przew idyw ane efekty

1. Uczeń rozumie ze słuchu teksty o różno
rodnej formie i długości (np. rozmowy,
dyskusje, wywiady, wykłady, komunikaty,
instrukcje, wiadomości, audycje radiowe i
telewizyjne) w różnych warunkach odbioru.
2. Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o
różnorodnej formie i długości (np. artykuły
prasowe, recenzje, wywiady, teksty
literackie). Uczeń tworzy płynne i
zrozumiałe. dłuższe wypowiedzi ustne.
3. Uczeń tworzy krótkie, proste, zrozumiałe
wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, opis,
notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta,
pocztówka, e-mail, list prywatny, prosty list
formalny):
4. Uczeń tworzy dłuższe wypowiedzi
pisemne (np. list formalny, rozprawka,
opis. opowiadanie, sprawozdanie,
recenzja), bogate i spójne pod względem
treści.

zapamiętywanie nowych wyrazów,
korzystanie z tekstów kultury w
języku obcym).
8. Współdziałanie w grupie, np. w
lekcyjnych i pozalekcyjnych
językowych pracach projektowych.
9. Korzystanie ze źródeł informacji w
języku obcym (np. z encyklopedii,
mediów, instrukcji obsługi) również
za pomocą technologii informacyjno
komunikacyjnych.
10. Stosowanie strategii
komunikacyjnych (np. domyślanie się
znaczenia wyrazów z kontekstu,
rozumienie tekstu zawierającego
nieznane słowa i zwroty) oraz
strategie kompensacyjne (np.
parafraza, definicja) w przypadku, gdy
nie zna lub nie pamięta jakiegoś
wyrazu.
11. Posiadanie świadomości
językowej (np. podobieństwa i
różnice między językami).

7. Pogłębianie poczucia własnej
tożsamości kulturowej u ucznia.
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Program w ychow aw czy z historii

Szacunek i tolerancja dla innych
państw, kultur, religii, tradycji

Treści
Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
Społeczeństwo, życie polityczne i kultura
starożytnej Grecji i Rzymu.

Szacunek i przywiązanie do
własnego narodu, państwa,
rodzimej kultury

w okresie rozbicia dzielnicowego; Polska w

Umiejętność bycia wytrwałym w
dążeniu do celu

Odkrycia geograficzne i europejski
kolonializm doby nowożytnej.

Uczeń rozumie przyczynę ekspansji Europejczyków na inne
kontynenty i jej różnorodne konsekwencje.

Odwaga wyrażania własnych
przekonań zgodna z dewizą
„sapere aude"

Oświecenie, absolutyzm oświecony i
rewolucje XVIII w. Rzeczpospolita w XVIII w.
Reformy oświeceniowe i rozbiory.

Uczeń zna dorobek intelektualny Oświecenia i jego
wpływ na kształtowanie się społeczeństwa
nowożytnego.

Wartości

Przew idyw ane efekty

Uczeń rozumie modele stosunków społecznych i formy
organizacyjne działalności ludzkiej; zna wkład cywilizacji
starożytnych do kultury ogólnoludzkiej.

Polska w okresie wczesnopiastowskim; Polska Uczeń zna genezę własnego państwa, jego walkę o pozycję
międzynarodową w Europie; rozumie dorobek dziejowy
Polski.
XIV-XV w.
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Krytycyzm wobec różnych
interpretacji historii - rzetelność w
formułowaniu ocen i opinii

Rzeczpospolita w okresie renesansu i
demokracji szlacheckiej; Rzeczpospolita
Obojga Narodów w XVII w. Ustrój,
społeczeństwo i kultura; Rzeczpospolita w
XVIII w. Reformy oświeceniowe i rozbiory.

Demokracja, sprawiedliwość,
równość - godzenie własnych
potrzeb z potrzebami społecznymi

Europa i Stany Zjednoczone w epoce rewolucji Uczeń rozumie proces kształtowania się nowoczesnego,
przemysłowej.
demokratycznego państwa, nowoczesnych narodów.

Solidarność Polaków wobec
przeciwieństw losu, patriotyzm,
wiara

Społeczeństwo polskie w okresie
zaborów w XIX w.

Uczeń odpowiada na pytanie: w jaki sposób brak
niepodległego państwa wpływa na procesy wymienione wyżej
w obrębie polskiej wspólnoty narodowej?

Odpowiedzialność za region,
ojczyznę, świat, samego siebie

I wojna światowa i rewolucje w Rosji.

Uczeń rozumie genezę i skutki wojen światowych.

Gotowość przeciwstawiania się
przejawom patologii życia
publicznego tj. fanatyzm,
ksenofobia, rasizm, totalitaryzm
itp.

Kryzys demokracji w Europie Zachodniej.

Uczeń potrafi wskazać próby budowy takiego systemu
stosunków międzynarodowych, który pozwoliłby na
wyeliminowanie przemocy w stosunkach między
państwami.

Suwerenność, patriotyzm,
tradycja narodowa

Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie
światowej; Gospodarka i społeczeństwo II
Rzeczypospolitej.

Uczeń rozumie genezę niepodległego państwa, jego
osiągnięcia polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturalne.
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Uczeń rozumie przyczyny ukształtowania się
Rzeczypospolitej Szlacheckiej, a także jej upadku pod
koniec XVIII wieku.

Poszanowanie wartości życia

II wojna światowa

Uczeń rozumie genezę i skutki wojen światowych.

Patriotyzm, odwaga,
poświęcenie, odpowiedzialność,
konsekwencja w dążeniu do celu

Ziemie polskie pod dwiema okupacjami.

Uczeń rozumie potrzebę walki z okupantem niemieckim i
radzieckim.

Umiejętność przebaczania,
braterstwo miedzy narodami

Świat po II wojnie światowej.

Uczeń potrafi dostrzec i ocenić przemiany gospodarcze,
społeczne, etniczne, polityczne i kulturowe po II wojnie
światowej.

Odpowiedzialność intelektualna i
moralna przygotowująca do
pełnienia ról społecznych we
współczesnym świecie

Polska w systemie komunistycznym.
Rozkład systemu komunistycznego w Polsce
- polska droga do suwerenności.

Uczeń charakteryzuje i ocenia warunki funkcjonowania
narodu polskiego.
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Program w ychow aw czy z wiedzy o społeczeństwie

Wartości

Treści

Przew idyw ane efekty

Demokracja, poszanowanie praw
człowieka, samodzielność, równość

Młody obywatel w urzędzie; Prawa
człowieka.

Uczeń zna i rozumie:
- właściwy kształt relacji między obywatelem a
władzą
- niezbywalny charakter praw człowieka, ich katalog
i systemy ochrony

Sprawiedliwość, demokracja,
tolerancja

Demokracja - zasady i procedury;
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
Samorząd terytorialny w Polsce.

Uczeń zna i rozumie:
- konstytucyjne uprawnienia i obowiązki obywatela
- konstytucyjne organy władzy centralnej
- system samorządności lokalnej

Zaangażowanie, poszanowanie
innych, patriotyzm,
odpowiedzialność

Naród, ojczyzna i mniejszości
narodowe; Społeczeństwo
obywatelskie.

Uczeń zna i rozumie:
- czym jest świadomość narodowa
- prawa mniejszości narodowych
- czym jest świadomość obywatelska
- stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania

Praca dla społeczeństwa,
poszanowanie cudzej i swojej pracy,
dobrobyt, systematyczność,
sumienność, godność

Edukacja i praca w Polsce i Unii
Europejskiej.

Uczeń orientuje się w mechanizmach współczesnego
rynku pracy
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Program w ychow aw czy z biologii

W artości

Treści

Stawiane zadania

Precyzja,
dokładność,
odpowiedzialność,
wrażliwość

Ultrastruktura komórki
- organelle, fizjologia
roślin i zwierząt,
metabolizm komórki

Umożliwienie uczniom
projektowania i
prowadzenia obserwacji
i doświadczeń
biologicznych

Samodzielność,
umiejętność
przekazywania
myśli,
systematyczność

Budowa i
funkcjonowanie
organizmów:
roślinnych zwierzęcych
(w tym człowieka),
protistów, grzybów i
bakterii. Genetyka i
biotechnologia.

Umożliwienie poznania
budowy i
podstawowych
procesów życiowych
organizmów

Zd rowie,
odpowiedzialność,
wytrwałość,
otwartość,
wrażliwość

Higiena, Różnorodność
biologiczna Ziemi,
struktura i
funkcjonowanie
ekosystemu,
biotechnologia i
inżynieria genetyczna

Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności za
działania podejmowane
w najbliższym
środowisku
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Przew idyw ane efekty

- uczeń potrafi
formułować hipotezy i
interpretować wyniki
obserwacji i
doświadczeń
- uczeń ocenia ich
wiarygodność
- uczeń potrafi
gromadzić,
interpretować wiedzę
z różnych dziedzin
niezbędnych do
wyjaśnienia procesów
życiowych

- uczeń potrafi ocenić
zmiany zachodzące w
środowisku
przyrodniczym w
wyniku oddziaływania
człowieka
potrafi znaleźć
środki zaradcze

Zd rowie,
odpowiedzialność,
praca nad sobą,
systematyczność

Zdrowie jako stan
równowagi biologicznej

Prowadzenie uczniów
do zrozumienia podstaw
funkcjonowania
własnego organizmu
Kształtowanie postawy
odpowiedzialności za
zdrowie swoje oraz
innych ludzi
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- umiejętność
analizowania przez
ucznia przyczyn
zakłóceń stanu
zdrowia człowieka
oraz przewidywania
skutków własnych
decyzji w tym zakresie prowadzenie zdrowego trybu życia

Program w ychow aw czy z chemii

Wartości

Treści

Stawiane zadania

Przew idyw ane efekty

Precyzja
Dokładność
Czystość

Substancje chemiczne Reakcje
chemiczne

- uczeń potrafi opisywać właściwości
fizyczne i chemiczne substancji, ob
jawy reakcji chemicznych, zapisywać
wzory najbardziej znanych substancji,
obliczać masy cząstkowe

- uczeń staje się precyzyjny w swoich
działaniach, dba o czystość
powierzonego mu sprzętu
laboratoryjnego

Wolność
Demokracja
Krytycyzm
Honor
Uczciwość

Budowa atomu Układ
okresowy Wiązania chemiczne

- uczeń rozumie pojęcie modelu w
nauce, krytycznie ocenia
niedoskonałości powłokowego
modelu budowy atomu, braki teorii
elektronowej, wiązań
- rozumie i zna różne sposoby
wykorzystywania energii jądrowej

- uczeń potrafi skorzystać z pracy
innego człowieka w sposób krytyczny,
sam udostępnia wyniki swojej pracy
innym
- jest gotowy do pracy na rzecz
pokoju światowego i demokracji

Dążenie do celu Praca
nad sobą

Roztwory
Reakcje w roztworach

- uczeń zna ogólną zależność
rozpuszczalności od temperatury
- potrafi odczytać z wykresu lub tablic
rozpuszczalność danej substancji w
danej temperaturze

- uczeń potrafi wyszukiwać
potrzebne mu informacje, potrafi je
przetwarzać i wykorzystywać
- pogłębia swoją wiedzę
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Wrażliwość Poczucie piękna i
Właściwości związków
estetyki
nieorganicznych.
Poszanowanie mienia Szacunek Węglowodany
dla przyrody

- uczeń zna czynniki zanieczyszczające
atmosferę
- rozumie przyczyny zanieczyszczenia
atmosfery, zjawisko efektu
cieplarnianego, miejsce chemii w
badaniu środowiska i znajdowaniu
sposobów jego ochrony przed
zanieczyszczeniami

Praca nad sobą Nieuleganie
nałogom

- uczeń rozumie na czym polega
- uczeń postępuje w sposób
uzależnienie alkoholowe i jakie są jego planowany, przemyślany, staje się
skutki
uporządkowany w działaniach
- rozumie znaczenie tłuszczów w
naszej diecie - wysoka kaloryczność,
konieczność spożywania tłuszczów
nienasyconych

Jednofunkcyjne pochodne
węglowodorów Wielofunkcyjne
pochodne węglowodorów
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- uczeń docenia rolę wszystkich
działań związanych z ochroną
środowiska naturalnego
- bierze czynny udział w wyżej
wymienionych działaniach oraz
chroni przed zanieczyszczenia mi
swoje własne środowisko

Program w ychow aw czy przedmiotu - matematyka dla poziomu podstawowego
i rozszerzonego do nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2012

W artości

Treści

Stawiane zadania

1. Zdobycie przez uczniów umiejętności
operowania podstawowymi pojęciami
matematycznymi.
2. Dostrzeganie, formułowanie o rozwiązywanie
przez uczniów prostych problemów
teoretycznych,
3. Rozwijanie umiejętności logicznego
rozumowania i wnioskowania.
4. Przygotowanie uczniów do wykorzystania
wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu
problemów z różnych
dziedzin.
- przykłady prostych równań i nierówności
trzeciego stopnia;
-proporcjonalność prosta i odwrotna,
wykres
proporcjonalności odwrotnej;
- 2. Ciągi liczbowe:
- przykłady ciągów liczbowych ( w tym
cięgów rekurencyjnych);
- własności ciągów;
- ciąg arytmetyczny i ciąg geometrycznych, suma
wyrazów ciągu
- procent składany;

Liczby, równania i funkcje:
- usystematyzowanie
wiadomości o liczbach
wymiernych;
- przykłady liczb
niewymiernych, przybliżenia
dziesiętne liczb rzeczywistych;
- obliczenia procentowe;
- potęgowanie liczb
rzeczywistych;
- pojęcie funkcji;
- przykłady;
- funkcji liczbowych;
przekształcanie wykresów;
- odczytywanie własności
funkcji z wykresu;
- funkcja liniowa;
- funkcje kwadratowa;
- równania i nierówności
liniowe z jedną
niewiadomą, z dwiema
niewiadomymi, układy
równań liniowych i ich
interpretacja geometryczna;

poziom podstawowy

Przewidywane
efekty
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poziom rozszerzony

1. Uczeń interpretuje tekst 1. Uczeń używa języka
matematyczny. Po
matematycznego do
rozwiązaniu zadania
opisu rozumowania i
interpretuje
uzyskanych wyników.
otrzymany wynik.
2. Uczeń rozumie i
interpretuje pojęcia
2. Uczeń używa prostych,
matematyczne oraz
dobrze znanych
operuje obiektami
obiektów
matematycznymi.
matematycznych.
3. Uczeń buduje
3. Uczeń dobiera model
model matematyczny
matematyczny do prostej danej sytuacji,
sytuacji i krytycznie ocenia uwzględniając
trafność modelu.
ograniczenia i
4. Uczeń stosuje
zastrzeżenia.
strategię, która jasno
4. Uczeń tworzy
strategię rozwiązania
wynika z treści zadania.
5. Uczeń prowadzi
problemu.
proste rozumowanie,
składające
5. Uczeń tworzy
się z niewielkiej liczby
łańcuch argumentów i
kroków.
uzasadnia jego
poprawność.

1. Operowanie
podstawowy
mi obiektami
matematycznymi.
2. Przeprowadzanie
prostych
rozumowań
dedukcyjnych.
3. Zdobycie
umiejętności
przydatnych w życiu
codziennym
(obliczanie
prawdopodobieństwa
odczytywanie
informacji z tabel
i
diagramów).
4. Precyzyjne
myślenie.

- szereg geometryczny;
3. Elementy rachunku prawdopodobieństwa:
-elementy kombinatoryki;
- prawdopodobieństwa i jego związek z
częstością;
- przykłady praktycznego
zastosowana prawdopodobieństwa
i statystyki;
4. Geometria:
- usystematyzowanie wiadomości o figurach
płaskich
- kąty i wielokąty, okręgi i koła, obwody i
pola wielokątów i kół;
-odległość na płaszczyźnie; przykłady izometrii
płaszczyzny(przesunięcie, symetria środkowa osiowa
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Program w ychow aw czy przedmiotu: Fizyka i astronomia

W artości

Treści

Stawiane zadania

Przew idyw ane efekty

Ukształtowanie
postaw sprzyjające
dalszemu rozwojowi
indywidualnemu
i
społecznemu,
takich jak:
- uczciwość,
-wiarygodność,
-odpowiedzialność,
- wytrwałość i upór
w dążeniu do celu,
-poczucie własnej
wartości,
-szacunek dla
innych
ludzi,
- ciekawość
poznawcza,
- kreatywność,
- systematyczność,
- przedsiębiorczość,
- kultura osobista,
- gotowość do

Grawitacja i elementy astronomii. (P)
Fizyka atomowa. (P)
Fizyka jądrowa. (P)
Ruch punktu materialnego.
Mechanika bryły sztywnej.
Energia mechaniczna.
Grawitacja.
Termodynamika.
Ruch harmoniczny i fale
mechaniczne.
Pole elektryczne.
Prąd stały.
Magnetyzm, indukcja
magnetyczna.
Fale elektromagnetyczne i
optyka.
Fizyka atomowa i kwanty
promieniowania
elektromagnetycznego.
Wymagania przekrojowe
Oprócz wiedzy z wybranych
działów fizyki, uczeń:
- przedstawia jednostki wielkości
fizycznych wymienionych w podstawie

- Kształtowanie
zdolności
samodzielnego,
logicznego myślenia.
-Wyrabianie
umiejętności
wyszukiwania,
selekcjonowania i
krytycznej analizy
źródeł informacji.
- Kształtowanie
umiejętności
interesującego
przekazywania
samodzielnie zdobytej
wiedzy i umiejętności
prowadzenia
rzeczowej dyskusji.
- Zachęcanie do
samokształcenia,
dociekliwości,
systematyczności.
- Rozbudzanie
odpowiedzialności za

Znajoma i umiejętnie
wykorzystuje pojęcia i
poznane wielkości
fizycznych do opisu
poznanych zjawisk lub
rozwiązania prostych
zadań obliczeniowych.
Wskazuje w
otaczającej
rzeczywistości
przykłady zjawisk
opisywanych za
pomocą poznanych
praw i zależności
fizycznych.
Posługuje się
informacjami
pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów
(w tym popularno
naukowych).
Wykorzystuje i
przetwarza informacji
zapisanych w postaci
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uczestnictwa w
podejmowaniu
inicjatyw oraz do
pracy zespołowej,
- dyscyplina
wewnętrznej i
samokontrola.

programowej, opisuje
ich związki z jednostkami
podstawowymi;
- samodzielnie wykonuje poprawne
wykresy (właściwe oznaczenie i
opis osi, wybór skali, oznaczenie
niepewności punktów
pomiarowych);
- przeprowadza złożone obliczenia
liczbowe, posługując się
kalkulatorem;
- interpoluje, ocenia orientacyjnie wartość
pośrednią (interpolowaną) między danymi w tabeli,
także za
pomocą wykresu; -dopasowuje prostą y = ax + b
do wykresu i ocenia trafność tego postępowania;
oblicza wartości współczynników a i b (ocena ich
niepewności nie jest wymagana); - opisuje
podstawowe zasady
niepewności pomiaru (szacowanie
niepewności pomiaru, obliczanie niepewności
względnej, wskazywanie wielkości, której pomiar
ma decydujący wkład na
niepewność otrzymanego wyniku wyznaczanej
wielkości fizycznej); - szacuje wartość
spodziewanego wyniku obliczeń, krytycznie
analizuje realność otrzymanego
wyniku;
- przedstawia własnymi słowami
główne tezy poznanego artykułu
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siebie i innych oraz
wyrabianie nawyku
poszanowania dla
powierzonego mienia.
- Kształcenie
umiejętności
związanych z
samodzielną
organizacją obserwacji
i pomiarów.
- Kształcenie odpowiedzialności
za
własne
bezpieczeństwo.
- Wyrabianie nawyku
-dbałości o cudze
mienie-szkolne przyrządy,
urządzenia i materiały.

tekstu, tabel,
wykresów, schematów
i rysunków.
Buduje proste modele
fizyczne i
matematyczne do
opisu zjawisk.
Planuje i wykonuje
proste doświadczenia i analizę ich
wyników.

popularno-naukowego z dziedziny
fizyki lub astronomii.
Wymagania doświadczalne
Uczeń przeprowadza przynajmniej połowę z
przedstawionych poniżej badań polegających na
wykonaniu pomiarów, opisie i analizie wyników
oraz, jeżeli to możliwe, wykonaniu i interpretacji
wykresów
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Program w ychow aw czy przedmiotu informatyka

W artości

Treści

Stawiane zadania

Przewidywane efekty

• Poszanowanie
sprzętu
komputerowego
• Samodzielność i
staranność w
wykonywaniu
powierzonych
zadań
• Poszanowanie
praw autorskich
• Zabezpieczenie i
przechowywanie
prac
komputerowych
• Rozpoznawanie
zagrożeń i korzyści
płynących z
posługiwania się
Internetem

• Posługiwanie się
sprzętem
komputerowym
• Korzystanie z
usług systemu
operacyjnego
• Stosowanie
programów
użytkowych do
wykonywania
zadań szkolnych
• Algorytmiczne
podejście do
rozwiązywania
zadań
• Wyszukiwanie,
gromadzenie,
selekcjonowanie,
przetwarzanie i
wykorzystywanie
informacji, współ
tworzenie zasobów

• Przygotowanie
uczniów do
posługiwania się
techniką
informacyjną w
praktyce
• Pomoc uczniom w
rozpoznaniu
własnych
uzdolnień i
zainteresowań w
celu świadomego
wyboru dalszego
kierunku
kształcenia
• Uwrażliwienie
uczniów na
zagrożenia dla ich
zdrowia i rozwoju
związane z
niewłaściwym
korzystaniem z

• Umiejętność
przygotowania
umiarkowanie
złożonego
dokumentu
tekstowego
• Umiejętność
doboru
programów
• komputerowych
do rozwiązania
typowych zadań
szkolnych
• Korzystanie z
różnych źródeł
informacji
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w sieci, korzystanie
z różnych źródeł i
sposobów
zdobywania
informacji
• Społeczne, etyczne
i ekonomiczne
aspekty rozwoju
informatyki

urządzeń.
programów
komputerowych i
Internetu
• Kształtowanie
umiejętności
analizowania
zadań oraz
tworzenia
algorytmów
rozwiązań
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Program w ychow aw czy przedm iotów informatycznych dla zawodu technik informatyk

W artości

Treści

Stawiane zadania

Przewidywane efekty

• Poszanowanie sprzętu
komputerowego,
stosowanie się do
przepisów BHP
• Samodzielność i
staranność w
wykonywaniu
powierzonych zadań
• Poszanowanie praw
autorskich,
zachowanie tajemnicy
zawodowej
• Przechowywanie i
zabezpieczanie danych
• Podejmowanie
współpracy w grupie

• Posługiwanie się,
naprawa sprzętu
komputerowego
• Korzystanie z usług
systemu operacyjnego,
sieci komputerowej
oraz urządzeń
sieciowych
• Projektowanie i
administracja sieci
lokalnych
• Projektowanie i
administracja baz
danych i witryn
internetowych
• Posługiwanie się
oprogramowaniem
użytkowym do
określonych celów
• Korzystanie z
publikacji
elektronicznych
• Zarządzanie i
planowanie zadań
projektów trakcie
realizacji projektów

• Pomoc uczniom w
rozpoznaniu
własnych uzdolnień i
zainteresowań w celu
świadomego wyboru
dalszego kierunku
kształcenia
• Uwrażliwienie
uczniów na
zagrożenia dla ich
zdrowia i rozwoju
związane z
niewłaściwym
korzystaniem z
urządzeń, programów
komputerowych i
Internetu
• Uświadomienie
możliwości
płynących z
wykorzystania
określonych zasobów
Internetowych
• Umożliwienie
korzystania z
nowoczesnych

• Posługuje się
zasadami zarządzania
projektem w trakcie
organizacji i
planowania pracy,
pracuje w grupie,
komunikuje się ze
współpracownikami
• Jest kreatywny i
konsekwentny w
realizacji zadań;
• Przestrzega zasad
kultury oraz etyki;
• Aktualizuje wiedzę i
doskonali
umiejętności
zawodowe;
• Przestrzega
tajemnicy
zawodowej.
• Stosuje środki
ochrony
indywidualnej i
zbiorowej podczas
wykonywania zadań
zawodowych;
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technologii
stosowanych w
branży IT
• Praca nad własnym
rozwojem zgodnie z
zainteresowaniami
• Realizacja projektów
w grupie
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• Stosuje przepisy i
zasady
bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz
przepisy
przeciwpożarowej i
ochrony środowiska;
ochrony • Organizuje stanowisko
pracy zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;

Program w ychow aw czy dla zawodu - technik pojazdów samochodowych

W artości
Treści
1.
Bezpieczeństwo
pracy w
Realność
przedsiębiorstwie
Funkcjonalność
samochodowym
Odpowiedzialność
1.1. Zagadnienia prawne
Systematyczność
dotyczące bezpieczeństwa
Pracowitość
i higieny pracy
Bezpieczeństwo
1.2.
Zagrożenia
występujące w
Dyscyplina
środowisku pracy
Samokształcenie
1.3. Zasady bezpiecznej pracy
Umiejętność
w przedsiębiorstwie
logicznego
samochodowym
myślenia i łączenia
1.4. Wypadki przy pracy.
teorii
Pierwsza pomoc
z praktyką
Dociekliwość
Obiektywizm
Wytrwałość
Terminowość
Samodzielność
Poszanowanie cudzej
własności
Odpowiedzialność za
cudzą własność
Odpowiedzialność za
swoje
działanie
i
efekty swojej pracy

Staw iane zadania
- Wyrobienie u uczniów
odpowiedzialności za właściwe
wykonanie pracy, jej jakość i
dokładność
- wyrobienie
poczucia
terminowości i
sumienności
- przestrzeganie bezpiecznych
warunków nauki, pracy i
ochrony środowiska
- wyrobienie poczucia
odpowiedzialności za
powierzone zadania
- pobudzenie zainteresowań
uczniów sprawami postępu
technicznego i głównymi
kierunkami rozwoju techniki
- ukształtowanie umiejętności
posługiwania się
podstawowymi prawami i
pojęciami technicznymi do
analizowania, przewidywania i
wyjaśniania procesów
wytwarzania i naprawiania
maszyn i urządzeń oraz ich
projektowania
- dostrzeganie i analizowanie
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Przew idyw ane efekty
W wyniku zorganizowanego kształcenia
uczeń:
1.
rozróżnia pojęcia związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy,
ochroną przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią;
2.
rozróżnia zadania i uprawnienia
instytucji oraz służb działających
w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska w Polsce;
3.
określa prawa i obowiązki
pracownika oraz pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
4.
przewiduje zagrożenia dla zdrowia
i życia człowieka oraz mienia
i środowiska związane z wykonywaniem
zadań zawodowych;
5.
określa zagrożenia związane
z występowaniem szkodliwych
czynników w środowisku pracy;
6.
określa skutki oddziaływania
czynników szkodliwych na organizm
człowieka;
7.
organizuje stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony

2. Podstawy konstrukcji maszyn

2 .1
2. 2
2 .3
2. 4
2 .5
2. 6
2. 7
2. 8
2 .9

Podstawy rysunku
technicznego
Materiały konstrukcyjne
Pomiary warsztatowe
Tolerancje i pasowania
Podstawy mechaniki
technicznej
Podstawy wytrzymałości
materiałów
Techniki wytwarzania
Części maszyn
Podstawy
maszynoznawstwa

3. Silniki pojazdów
samochodowych

3.1. Podstawowe wiadomości o
silnikach spalinowych
3.2. Proces spalania w silnikach
3.3. Parametry pracy i
charakterystyki silników
3.4. Kadłuby i głowice
3.5. Układ korbowy
3.6. Układ rozrządu
3.7. Układy zasilania silników o
zapłonie iskrowym
3.8. Układy zasilania silników o
zapłonie samoczynnym
3.9. Układ chłodzenia
3.10. Układ smarowania

wpływu osiągnięć technologii
na rozwój innych dziedzin
nauki, techniki i kultury
- korzystanie z literatury
popularnonaukowej,
poradników, katalogów w
celu doskonalenia i
aktualizacji posiadanej
wiedzy
- pogłębianie i poszerzanie
wiedzy kierunkowej przez
dalsze kształcenie po
ukończeniu technikum

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
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środowiska;
stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
przestrzega zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosuje przepisy
prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony
środowiska;
udziela pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy
pracy oraz w stanach zagrożenia
zdrowia i życia.
stosuje pojęcia z obszaru
funkcjonowania gospodarki rynkowej;
stosuje przepisy prawa pracy,
przepisy prawa dotyczące ochrony
danych osobowych oraz przepisy prawa
podatkowego i prawa autorskiego;
stosuje przepisy prawa dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej;
rozróżnia przedsiębiorstwa
i instytucje występujące w branży
i powiązania między nimi;
analizuje działania prowadzone przez
przedsiębiorstwa funkcjonujące
w branży;
inicjuje wspólne przedsięwzięcia
z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
przygotowuje dokumentację

3.11. Układy dolotowe i
wylotowe
3.12. Napędy alternatywne
pojazdów samochodowych
4. Podwozia i nadwozia
pojazdów
samochodowych

4.1.

Klasyfikacja i identyfikacja
pojazdów samochodowych
4.2. Własności trakcyjne
pojazdów samochodowych
4.3. Podstawy eksploatacji,
obsługi i naprawy
pojazdów samochodowych
4.4. Układ przeniesienia
napędu
4.5. Układ hamulcowy
4.6. Układ kierowniczy
4.7. Układ jezdny
4.8. Ramy i nadwozia pojazdów
samochodowych
4.9. Motocykle
4.10. Układy bezpieczeństwa i
komfortu jazdy

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
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niezbędną do uruchomienia
i prowadzenia działalności
gospodarczej;
prowadzi korespondencję związaną
z prowadzeniem działalności
gospodarczej;
obsługuje urządzenia biurowe oraz
stosuje programy komputerowe
wspomagające prowadzenie
działalności gospodarczej;
planuje i podejmuje działania
marketingowe prowadzonej działalności
gospodarczej;
optymalizuje koszty i przychody
prowadzonej działalności gospodarczej.
posługuje się zasobem środków
językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz
fonetycznych), umożliwiających
realizację zadań zawodowych;
interpretuje wypowiedzi dotyczące
wykonywania typowych czynności
zawodowych artykułowane powoli
i wyraźnie, w standardowej odmianie
języka;
analizuje i interpretuje krótkie teksty
pisemne dotyczące wykonywania

Elektryczne i elektroniczne
wyposażenie pojazdów
samochodowych

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

5.12.
5.13.

Pojęcia podstawowe
Obwody elektryczne prądu
stałego
Pole elektryczne
Pole magnetyczne
Podzespoły elektroniczne
pojazdów samochodowych
Obwody prądu
przemiennego
jednofazowego
Obwody prądu
przemiennego
trójfazowego
Podstawy miernictwa
elektrycznego
Układy zasilania
elektrycznego pojazdów
Układy rozruchu silników
spalinowych
Silniki prądu przemiennego
w pojazdach
samochodowych
Układy prostownikowe,
stabilizatory i wzmacniacze
Podstawy transmisji
sygnałów w pojazdach

Elektryczne i elektroniczne

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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typowych czynności zawodowych;
formułuje krótkie i zrozumiałe
wypowiedzi oraz teksty pisemne
umożliwiające komunikowanie się
w środowisku pracy;
korzysta z obcojęzycznych źródeł
informacji.
przestrzega zasad kultury i etyki;
jest kreatywny i konsekwentny
w realizacji zadań;
przewiduje skutki podejmowanych
działań;
jest otwarty na zmiany;
potrafi radzić sobie ze stresem;
aktualizuje wiedzę i doskonali
umiejętności zawodowe;
przestrzega tajemnicy zawodowej;
potrafi ponosić odpowiedzialność za
podejmowane działania;
potrafi negocjować warunki
porozumień;
współpracuje w zespole.
planuje pracę zespołu w celu
wykonania przydzielonych zadań;
dobiera osoby do wykonania
przydzielonych zadań;
kieruje wykonaniem przydzielonych
zadań;
ocenia jakość wykonania
przydzielonych zadań;

wyposażenie pojazdów
samochodowych

5.1.

Pojęcia podstawowe

5. Elektryczne i elektroniczne
w yposażenie pojazdów
samochodowych

5.1.
5.2.

Pojęcia podstawowe
Obwody elektryczne prądu
stałego
5.3. Pole elektryczne
5.4. Pole magnetyczne
5.5. Podzespoły elektroniczne
pojazdów samochodowych
5.6. Obwody prądu
przemiennego
jednofazowego
5.7. Obwody prądu
przemiennego
trójfazowego
5.8. Podstawy miernictwa
elektrycznego
5.9. Układy zasilania
elektrycznego pojazdów
5.10. Układy rozruchu silników
spalinowych
5.11. Silniki prądu przemiennego
w pojazdach
samochodowych
5.12. Układy prostownikowe,
stabilizatory i wzmacniacze

41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.

50.

51.
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wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakość pracy;
komunikuje się ze
współpracownikami.
posługuje się pojęciami z dziedziny
elektrotechniki i elektroniki;
opisuje zjawiska związane z prądem
stałym i zmiennym;
interpretuje wielkości fizyczne
związane z prądem zmiennym;
wyznacza wielkości charakteryzujące
przebiegi sinusoidalne typu y =
A sin(cot+4>);
stosuje prawa elektrotechniki do
obliczania i szacowania wartości
wielkości elektrycznych w obwodach
elektrycznych i układach
elektronicznych;
rozpoznaje elementy oraz układy
elektryczne i elektroniczne;
sporządza schematy ideowe
i montażowe układów elektrycznych
i elektronicznych;
rozróżnia parametry elementów oraz
układów elektrycznych
i elektronicznych;
posługuje się rysunkiem technicznym
podczas prac montażowych
i instalacyjnych;

5.13. Podstawy transmisji
sygnałów w pojazdach
5.14. Podstawy elektroniki
cyfrowej
5.15. Podstawy mechatroniki
samochodowej
5.16. Układy zapłonowe
5.17. Układy oświetlenia oraz
urządzenia kontrolnopomiarowe pojazdów
samochodowych
5.18. Układy sterowania
wtryskiem paliwa silników
o zapłonie iskrowym
5.19. Układy sterowania
wtryskiem paliwa silników
o zapłonie samoczynnym
5.20. Układy sterowania
zasilaniem gazem LPG
silników o zapłonie
iskrowym
5.21. Pokładowe systemy
diagnostyczne pojazdów
samochodowych
5.22. Układy regulacji dynamiki
jazdy
5.23. Układy zwiększające
komfort jazdy
5.24. Układy bezpieczeństwa
biernego

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.
61.
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dobiera narzędzia i przyrządy
pomiarowe oraz wykonuje prace
z zakresu montażu mechanicznego
elementów i urządzeń elektrycznych
i elektronicznych;
wykonuje prace z zakresu obróbki
ręcznej;
określa funkcje elementów i układów
elektrycznych i elektronicznych na
podstawie dokumentacji technicznej;
wykonuje połączenia elementów
i układów elektrycznych oraz
elektronicznych na podstawie
schematów ideowych i montażowych;
dobiera metody i przyrządy do
pomiaru parametrów układów
elektronicznych i elektronicznych;
wykonuje pomiary wielkości
elektrycznych elementów, układów
elektrycznych i elektronicznych;
przedstawia wyniki pomiarów
i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
posługuje się dokumentacją
techniczną, katalogami i instrukcjami
obsługi oraz przestrzega norm w tym
zakresie;
stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań.
przestrzega zasad sporządzania
rysunku technicznego maszynowego;

5.25. Układy ochrony przed
kradzieżą pojazdu

6. Przepisy ruchu drogowego i
technika kierowania
pojazdami

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.

74.
75.
76.
77.
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sporządza szkice części maszyn;
sporządza rysunki techniczne
z wykorzystaniem technik
komputerowych;
rozróżnia części maszyn i urządzeń;
rozróżnia rodzaje połączeń;
przestrzega zasad tolerancji
i pasowań;
rozróżnia materiały konstrukcyjne
i eksploatacyjne;
rozróżnia środki transportu
wewnętrznego;
dobiera sposoby transportu
i składowania materiałów;
rozpoznaje rodzaje korozji oraz
określa sposoby ochrony przed korozją;
rozróżnia techniki i metody
wytwarzania części maszyn i urządzeń;
rozróżnia maszyny, urządzenia
i narzędzia do obróbki ręcznej
i maszynowej;
rozróżnia przyrządy pomiarowe
stosowane podczas obróbki ręcznej
i maszynowej;
wykonuje pomiary warsztatowe;
rozróżnia metody kontroli jakości
wykonanych prac;
określa budowę oraz przestrzega
zasad działania maszyn i urządzeń;
posługuje się dokumentacją

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Źródła i zakres
obowiązywania przepisów
ruchu drogowego
Zasady ruchu drogowego
Technika kierowania i
obsługa pojazdu
Pierwsza pomoc
poszkodowanym w
wypadkach drogowych

7. Organizacja przedsiębiorstwa
samochodowego

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

Zasady funkcjonowania
gospodarki rynkowej
Przedsiębiorstwa
samochodowe
Podejmowanie działalności
gospodarczej
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Koszty i przychody z
działalności gospodarczej
Organizacja serwisu
samochodowego
Obsługa pojazdów
samochodowych
Gospodarka częściami
zamiennymi i materiałami
eksploatacyjnymi
Komunikacja z Klientami,

78.
79.

80.

81.
82.
83.

84.
85.

86.
87.
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techniczną maszyn i urządzeń oraz
przestrzega norm dotyczących rysunku
technicznego, części maszyn,
materiałów konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych;
stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań.
stosuje prawa i przestrzega zasad
mechaniki technicznej, elektrotechniki,
elektroniki i automatyki;
dobiera narzędzia i przyrządy
pomiarowe do montażu i demontażu
maszyn i urządzeń;
wykonuje prace z zakresu obróbki
ręcznej i maszynowej metali;
stosuje programy komputerowe
wspomagające wykonywanie zadań.
przyjmuje pojazd samochodowy do
diagnostyki oraz sporządza
dokumentację tego przyjęcia;
przygotowuje pojazd samochodowy
do diagnostyki;
charakteryzuje budowę pojazdów
samochodowych oraz wyjaśnia zasady
działania podzespołów i zespołów tych
pojazdów;
określa podzespoły i zespoły pojazdu
samochodowego;
stosuje narzędzia i przyrządy
pomiarowe do wykonania diagnostyki

przełożonymi i
współpracownikami

8. Język obcy w
przedsiębiorstwie
sam ochodowym

8.1.

8.2.

Porozumiewanie się z
Klientem i
współpracownikami w
języku obcym
Wykorzystywanie
obcojęzycznych źródeł
informacji w obsłudze i
naprawie pojazdów
samochodowych

9. Diagnozowanie zespołów
pojazdów
samochodowych

9.1.
9.2.

9.3.

Diagnostyka silników
pojazdów samochodowych
Diagnostyka elektronicznie
sterowanych wtryskowych
układów zasilania w
silnikach o zapłonie
iskrowym i samoczynnym
Diagnostyka układów
podwozia pojazdów
samochodowych

88.

89.
90.

91.
92.

93.
94.
95.

96.

97.
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pojazdów samochodowych;
dobiera metody oraz określa zakres
diagnostyki podzespołów i zespołów
pojazdów samochodowych;
stosuje programy komputerowe do
diagnostyki pojazdów samochodowych;
wykonuje pomiary i badania
diagnostyczne pojazdów
samochodowych oraz interpretuje ich
wyniki;
ocenia stan techniczny pojazdów
samochodowych.
lokalizuje uszkodzenia zespołów
i podzespołów pojazdów
samochodowych na podstawie
pomiarów i wyników badań
diagnostycznych;
szacuje koszty napraw pojazdów
samochodowych;
dobiera metody i określa zakres
naprawy pojazdu samochodowego;
wykonuje demontaż zespołów
i podzespołów pojazdów
samochodowych;
przeprowadza weryfikację zespołów
i podzespołów pojazdów
samochodowych;
dobiera zespoły lub podzespoły
pojazdów samochodowych lub ich
zamienniki do wymiany;

9.4. Diagnostyka układów
bezpieczeństwa i komfortu
jazdy
10. Diagnozowanie
elektrycznych i
elektronicznych układów
pojazdów
samochodowych

10.1. Sprawdzanie elementów
elektrycznych i
elektronicznych
10.2. Sprawdzanie podzespołów
elektrycznych i
elektronicznych
10.3. Diagnostyka elektrycznych
i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych
11. Organizowanie i
nadzorowanie obsługi
pojazdów
samochodowych

11.1. Dokumentacja dotycząca
obsługi pojazdów
samochodowych
11.2. Organizowanie obsługi
pojazdów samochodowych
11.3. Nadzorowanie obsługi
pojazdów samochodowych
12. Obsługa i naprawa pojazdów

98.

wymienia uszkodzone zespoły
i podzespoły pojazdów samochodowych
z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi
warsztatowych;
99.
wykonuje montaż podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych;
100. wykonuje konserwację zespołów
i podzespołów pojazdów
samochodowych;
101. wyjaśnia zasady eksploatacji
pojazdów samochodowych oraz dobiera
materiały eksploatacyjne;
102. przeprowadza próby po naprawie
pojazdów samochodowych;
103. ocenia jakość wykonania naprawy
i ustala jej koszt.
104. rozróżnia metody diagnostyki
układów elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych;
105. rozpoznaje elementy oraz układy
elektryczne i elektroniczne pojazdów
samochodowych;
106. wypełnia dokumentację związaną
z przyjęciem pojazdu samochodowego;
107. określa zakres diagnostyki układów
elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych;
108. stosuje programy komputerowe do
diagnostyki układów elektrycznych
i elektronicznych pojazdów
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samochodowych

12.1. Zasady bezpiecznej pracy
12.2. Obróbka ręczna
12.3. Maszynowa obróbka
skrawaniem
12.4. Wykonywanie połączeń
nierozłącznych
12.5. Obsługa i naprawa silników
pojazdów samochodowych
12.6. Obsługa i naprawa
podwozi i nadwozi
pojazdów samochodowych
12.7. Obsługa i naprawa
elektrycznych i
elektronicznych układów
pojazdów samochodowych

samochodowych;
109. wykonuje pomiary diagnostyczne
układów elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych;
110. interpretuje wyniki pomiarów
układów elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych;
111. ocenia stan techniczny elementów
oraz układów elektrycznych
i elektronicznych pojazdów
samochodowych z zastosowaniem
urządzeń diagnostycznych;
112. sporządza dokumentację
wykonanych pomiarów układów
elektrycznych i elektronicznych układów
samochodowych.
113. analizuje schematy elektryczne
pojazdów samochodowych;
114. lokalizuje uszkodzenia układów
elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych;
115. dobiera metody naprawy układów
elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych;
116. sporządza zapotrzebowanie na
układy lub elementy elektryczne
i elektroniczne pojazdów
samochodowych;
117. dobiera narzędzia i przyrządy do
wykonania napraw układów
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elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych i posługuje
się nimi;
118. wykonuje demontaż układów
elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych;
119. wymienia uszkodzone układy lub
elementy elektryczne i elektroniczne
pojazdów samochodowych;
120. wykonuje regulacje elementów
układów elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych;
121. sprawdza działanie układów
elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych po
naprawie;
122. przeprowadza próby po naprawie
układów elektrycznych i elektronicznych
pojazdów samochodowych;
123. sporządza kalkulację kosztów
wykonania usługi.
124. posługuje się dokumentację
technologiczną procesów naprawy
pojazdów samochodowych;
125. przestrzega zasad gospodarki
częściami zamiennymi i materiałami
eksploatacyjnymi pojazdów
samochodowych;
126. ustala zakres oraz terminy
przeglądów, napraw, prób i pomiarów
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kontrolnych pojazdów samochodowych;
127. przydziela prace z zakresu obsługi
pojazdów samochodowych zespołowi
pracowników;
128. przestrzega zasad recyklingu
i postępowania z odpadami
użytkowymi;
129. prowadzi dokumentację obsługi
i naprawy pojazdów samochodowych;
130. sporządza kalkulację kosztów
wykonania obsługi pojazdów
samochodowych;
131. rozwiązuje problemy techniczne
i organizacyjne dotyczące obsługi
i naprawy pojazdów samochodowych;
132. inicjuje oraz wprowadza rozwiązania
techniczne i organizacyjne wpływające
na efektywność i jakość obsługi
i naprawy pojazdów samochodowych.
133. przestrzega zasad kontaktów
z klientami;
134. kontroluje jakość wykonania zadań
powierzonych zespołowi pracowników;
135. komunikuje się ze
współpracownikami i przełożonymi;
136. podejmuje decyzje dotyczące
realizacji zadań;
137. dobiera pracowników do wykonania
określonych zadań;
138. kontroluje przebieg procesu naprawy

pojazdów samochodowych;
139. nadzoruje wykonywanie czynności
związanych z obsługą i konserwacją
maszyn i urządzeń stosowanych do
obsługi pojazdów samochodowych;
140. ocenia jakość wykonywanych prac.

Program w ychow aw czy przedm iotów turystycznych dla zawodu technik obsługi turystycznej

W artości

Treści

Stawiane zadania

Przew idyw ane efekty

10. przestrzeganie zasad
etyki zawodowej,
prawidłowa obsługa
klientów biur podróży
11. umiejętność
rozwiązywania
konfliktów
12. szacunek i
przywiązanie do
własnego państwa,
zabytków, rodzimej
kultury
13. wrażliwość na
przyrodę
14. samodzielność i
staranność w
wykonywaniu

17. zasady obsługi klienta biura
podróży
18. przestrzeganie zasad etyki
zawodowej
19. rozwiązywanie konfliktów
20. geografia turystyczna
21. regiony turystyczne Polski
22. turystyka a środowiskoochrona i zagrożenia
23. programowanie i organizacja
różnych form imprez
turystycznych
24. współpraca z gestorami bazy
noclegowej i
gastronomicznej
25. organizacja i działalność
przedsiębiorstwa

b) Uczeń potrafi obsługiwać
klientów biur podróży, gości
hotelowych, klientów lokalu
gastronomicznego
c) Uczeń potrafi rozwiązywać
konflikty pomiędzy
pracownikiem a klientem
d) Uczeń zna walory środowiska
przyrodniczego Polski oraz
zabytki dziedzictwa
kulturowego
e) Uczeń potrafi wymienić
pozytywne i negatywne skutki
rozwoju turystyki na danym
obszarze
f) Uczeń korzysta z różnych
programów komputerowych

h) Uczeń przestrzega zasad etyki
zawodowej, potrafi we właściwy sposób
obsłużyć klienta, zna sposoby
reagowania na życzenia klienta
turystycznego.
i) Uczeń potrafi działać pod wpływem
stresu, wie jak zachować się w
obecności klienta
trudnego/konfliktowego
j ) Uczeń zna walory środowiska
przyrodniczego i antropogenicznego
Polski, potrafi zaprojektować program
imprezy turystycznej z wykorzystaniem
walorów i atrakcji turystycznych Polski.
k) Uczeń ma świadomość, że turystyka ma
także niekorzystny wpływ na środowisko
przyrodnicze, potrafi ocenić zagrożenia
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powierzonych zadań
15. poszanowanie sprzętu
komputerowego
16. stosowanie się do
przepisów BHP

26.

27.
28.
29.

turystycznego
podstawowe zasady
redagowania i sporządzania
pism
prowadzenie korespondencji
techniczne środki i sprzęt
biurowy
przepisy bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej

g)

Uczeń potrafi wyszukać
potrzebne informacje w
Internecie
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płynące z nadmiernego ruchu
turystycznego, potrafi stosować przepisy
ochrony środowiska
1) Uczeń organizuje pracę biura podróży,
potrafi zamawiać i rozliczać usługi
turystyczne, prowadzić korespondencję
biurową, redagować pisma, wyszukać
połączenia komunikacyjne przy pomocy
Internetu, itp.
m) Uczeń organizuje stanowisko pracy
zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Program w ychow aw czy z edukacji dla bezpieczeństwa

Wartości

Treści

Stawiane zadania

Przew idyw ane efekty

Praca dla społeczeństwa
Odpowiedzialność
Wrażliwość Poczucie piękna,
estetyki

Zagrożenia czasu pokoju

- uczeo potrafi wymienid rodzaje
zagrożeo naturalnych i podaje ich
skutki
- potrafi uzasadnid, że większośd
zagrożeo ma wpływ na zdrowie
człowieka
- wymienid zasady postępowania w
przypadku zetknięcia się z substancją
szkodliwą

- uczeo staje się wrażliwy na piękno
otaczającej go natury, ale krytyczny i
obiektywny
- konsekwentny w działaniu

Praca dla społeczeostwa
Odpowiedzialnośd
Systematycznośd

Zagrożenia czasu wojny

- potrafi scharakteryzowad
współczesne środki rażenia i ich skutki
- uzasadnid właściwe zachowanie się
ludności w rejonie porażenia bronią
masowego rażenia
- umied odpowiednio się zabezpieczyd

- uczeo potrafi krytycznie i
obiektywnie oceniad aktualną
rzeczywistośd
- pogłębia swoją wiedzę
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Wrażliwośd Sumiennośd
Samodzielnośd

Podstawowe zadania OC

- uczeo potrafi scharakteryzowad
główne cele i zadania OC w czasie
pokoju i wojny
- rozpoznad struktury organizacyjne
OC
- dowieśd, że zadania OC związane z
ochroną ludności mają charakter
humanitarny

- uczeo powinien byd przygotowany
do aktywnego i twórczego życia w
otaczającej go rzeczywistości

Pokora
Wrażliwośd
Dobrod
Bezinteresownośd
Solidarnośd
Godnośd

Wybrane zagadnienia
międzynarodowego prawa
humanitarnego

- uczeo wrażliwy na nieszczęście
innych ludzi
- potrafi umiejętnie opanowywad
emocje
- potrafi przestrzegad praw i norm
moralnych

Odpowiedzialnośd Praca dla
społeczeostwa
Sumiennośd
Bezinteresownośd Precyzja
Samodzielnośd

Ochrona ludności
w ramach powszechnej
samoobrony

- potrafi dowieśd słusznośd idei
Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca
- wyjaśnid podstawowe zasady
międzynarodowego prawa
humanitarnego
- scharakteryzowad zadania PCK
- rozpoznaje rodzaje sygnałów
alarmowych i dowieśd, że znajomośd
tych sygnałów i zasad zachowania się
po ich ogłoszeniu skutecznie ratuje
życie ludności
- potrafi posługiwad się in-
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- uczeo postępuje w sposób
świadomy i przemyślany
- jest wrażliwy na piękno otaczającej
go natury
- w pełni odpowiedzialny za swoje
czyny

Odpowiedzialnośd
Wiernośd
Wrażliwośd
Dobrod
Sumiennośd
Bezinteresownośd
Dyskusja
Dokładnośd

Ratownictwo i pomoc
przedmedyczna

indywidualnymi środkami ochrony
dróg oddechowych i skóry
- posługiwad się przyrządami
dozymetrycznymi
- odróżnid zabiegi sanitarne od
specjalnych
- scharakteryzowad zagrożenia
pożarowe, sklasyfikowad rodzaje
pożarów, opisad środki i podręczny
sprzęt gaśniczy, zasady gaszenia
pożarów

- uporządkowany w działaniu

- umied udzielad pierwszej pomocy w
różnych nagłych wypadkach
- znad rodzaje i przeznaczenie
podstawowych leków
- znad przyczyny i profilaktykę chorób
społecznych i cywilizacyjnych

- wrażliwośd na cudze nieszczęście
- postępowanie w sposób planowy i
przemyślany
- odpowiednie zachowanie i
postępowanie
w kontaktach z innymi (szczególnie z
chorymi na AIDS czy choroby
weneryczne)
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Program w ychow aw czy dla zawodu - Technik Organizacji Reklamy.

Podstawa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Statut Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika,
Program wychowawczy Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika,
Szkolny Program Profilaktyki,
Zadania wychowawcy klasowego,
Problemy wynikające z diagnozy środowiska wychowawczego uczniów,
Podstawa programowa.

Cel główny: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien

być twórczy, kreatywny, przygotowany do współpracy z zespołem pracowników i
z klientami.
Spodziewane efekty działań w ychow aw czych:

Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury i etyki;
2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
3) przewiduje skutki podejmowanych działań;
4) jest otwarty na zmiany;
5) potrafi radzić sobie ze stresem;
6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
9) potrafi negocjować warunki porozumień;
10) współpracuje w zespole.
l.p.

Cele operacyjne

Zadania

Osoby

Termin

współdział

M etody i

Sposób

środki

ewaluacji

ające z
wychow a
wcą

1

przestrzega zasad
kultury i etyki
przestrzega
tajemnicy
zawodowej

-Kultura osobista a
Magdalena 2012
kultura zawoduKur
214
Podstawowe funkcje Pedagog
etyki zawodowej
-Postawy zawodowe

Zestawy
ćwiczeń
Pogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

2

jest kreatywny i
konsekwentny w
realizacji zadań

Zestawy
ćwiczeń
Pogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

3

jest otwarty na
zmiany;

Przewidywanie
Magdalena 2012
skutków
Kur
214
podejmowanych
Pedagog
działań
potrafi ponosić
odpowiedzialność za
podejmowane
działania
Wyzwalanie
Magdalena 2012
wewnętrznego
Kur
214

Zestawy
ćwiczeń

Obserwacja
pracy ucznia
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potencjału
Stres i relaksacja
Pozytywne i
negatywne strony
stresu
Mobilizująca rola
stresu
Zasady i techniki
negocjacji

4

potrafi radzid
sobie ze stresem;

5

potrafi
negocjowad
warunki
porozum iej

6

współpracuje w
zespole

7

Planuje pracę
zespołu w celu
wykonania
przydzielonych
zadao
dobiera osoby do
wykonania
przydzielonych
zadao
kieruje
wykonaniem
przydzielonych
zadao
ocenia jakośd
wykonania
przydzielonych
zadao
wprowadza
rozwiązania
techniczne i
organizacyjne
wpływające na
poprawę
warunków i
jakośd pracy
komunikuje się ze System
współpracownika komunikowania się
mi
Bariery w
komunikacji
Współdziałanie
Przygotowanie i
prowadzenie

8

Organizowanie pracy
w
zespole
Organizowanie pracy
w zespole
Role i gry osób w
zespole
Lider w zespole

Pedagog
Magdalena 2012
Kur
214
Pedagog

Pogadanka
Zestawy
dwiczeo
Pogadanka

Magdalena 2012
Kur
214
Pedagog

Zestawy
dwiczeo
Pogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

Magdalena
Kur
Pedagog
Magdalena
Kur
Pedagog

Zestawy
dwiczeo
Pogadanka
Zestawy
dwiczeo
Pogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

2012
214
2012
214

Magdalena 2012
Kur
214
Pedagog
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Zestawy
dwiczeo
Pogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

Obserwacja
pracy ucznia

Obserwacja
pracy ucznia

dyskusji

Program w ychow aw czy dla zawodu Technik Geodeta

Podstawa:
1) Statut Zespołu szkół im. Mikołaja Kopernika
2) Program wychowawczy Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika
3) Szkolny Program Profilaktyki
4) Zadania wychowawcy klasowego
5) Problemy wynikające z diagnozy środowiska wychowawczego uczniów
6) Podstawa programowa
Cel główny:

jest przygotowany do życia
w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego
funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta

Spodziewane efekty działań wychowawczych
Uczeń
1) Przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej
2) Jest otwarty na zmiany
3) Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
4) Przestrzega tajemnicy zawodowej
5) Potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania
6) Negocjuje warunki porozumień
7) Współpracuje w zespole
Lp

Cele

Zadania

Termin

Metody i
środki

Sposób
ewaluacji

Kultura osobista
a kultura zawodu
Podstawowe
funkcje etyki
zawodowej
Wyzwalanie
Wewnętrznego
potencjału

Osoby
współdziałające
z wychowawcą
Justyna
Falkiewicz
pedagog

1

Przestrzega zasad
kultury i etyki
zawodowej

2013
2015

Zestawy
Ćwiczeńpogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

3

Jest otwarty na
zmiany

Justyna
Falkiewicz
pedagog

2013
2015

Zestawy
Ćwiczeńpogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

4

Aktualizuje
wiedzę i
doskonali

Stałe
podnoszenie
umiejętności

Justyna
Falkiewicz
pedagog

2013
2015

Zestawy
Ćwiczeńpogadanka

Obserwacja
pracy ucznia
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umiejętności
zawodowe
5

Przestrzega
tajemnicy
zawodowej

6

Potrafi ponosić
odpowiedzialność
za podejmowane
działania
Negocjuje
warunki
porozumień

7

8

Współpracuje w
zespole

Zasady i techniki
Negocjacji
Zasady etyki
zawodowej
Podstawowe
funkcje etyki
zawodowej
System
komunikowania
się
Bariery w
komunikacji
Współdziałanie
Przygotowanie i
Prowadzenie
dyskusji
Organizowanie
pracy
w zespole
Role i gry osób w
zespole
Lider w zespole

Justyna
Falkiewicz
pedagog

2013
2015

Zestawy
Ćwiczeńpogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

Justyna
Falkiewicz
pedagog

2013
2015

Zestawy
Ćwiczeńpogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

Justyna
Falkiewicz
pedagog

2013
2015

Zestawy
Ćwiczeńpogadanka

Obserwacja
pracy ucznia

Justyna
Falkiewicz
pedagog

2013
2015

Zestawy
Ćwiczeńpogadanka

Obserwacja
pracy ucznia
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MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWACZEGO

1. Obserwacje zajęć lekcyjnych, obserwacja i ocena pracy nauczycieli w ramach
nadzoru pedagogicznego
2. Ankietowanie nauczycieli, uczniów, rodziców.
3. Analiza i ocena realizacji zadań przez Zespół Wychowawców i zespoły
przedmiotowe.
4. Analiza i ocena realizacji zadań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
5. Analiza i ocena pracy pedagoga szkolnego
6. Analiza i ocena wdrażania „Programu Wychowawczego" w czasie spotkań dyrekcji z
Samorządem Uczniowskim i Prezydium Rady Rodziców
7. Analiza i ocena wdrażania „Programu Wychowawczego" w czasie zebrań
wychowawców z rodzicami oraz zebrań ogólnych
8. Wewnątrzszkolny pomiar dydaktyczny
9.Sprawozdania
składane
przez
nauczycieli
na
posiedzeniach
plenarnych
podsumowujących pracę szkoły w semestrze, roku szkolnym
10. Raport pedagoga składany na posiedzeniu plenarnym podsumowującym prace
szkoły w semestrze, roku szkolnym
11 .Analiza wyników klasyfikacji.

Program Wychowawczy uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 19.09.2014.

Dyrektor

Pedagog

Przewodniczący Rady Rodziców
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