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SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 

Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Stutthofu 

w Sztutowie 

rok szkolny 2016/2017 

 

§ 1 

 

1.  Podstawowe załoŜenie programu: 

Program uwzględnia sugestie młodzieŜy, rodziców oraz Rady Pedagogicznej. Wspólnie 

chcemy uregulować wzajemne relacje między domem, nauczycielami i uczniami. Przyczyni 

się do stworzenia w naszej szkole atmosfery wzajemnego zrozumienia i Ŝyczliwości 

połączonej równocześnie z konsekwencją wymagań. Lata szkolne to czas, w którym 

konieczna jest jak najściślejsza współpraca szkoły z domem rodzinnym dziecka. Uczniowie 

postrzegają świat przez pryzmat poglądów własnego domu i lokalnego środowiska. Zatem, 

zadaniem wychowawczym szkoły jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych szkoły i 

rodziców w celu kształtowania prawidłowej osobowości ucznia (w tym wzmacnianie 

samooceny, poczucia sprawstwa, odniesienie się do budowania celów Ŝyciowych, 

respektowania prawidłowych zasad funkcjonowania społecznego). 

2. Program został opracowany w oparciu o następujące podstawy prawne: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

• Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. 

• Statut Zespołu Szkół w Sztutowie 

• Program profilaktyki 

3. W programie uwzględniono: 

• Podstawowe załoŜenia programu 

• Cele wychowawcze 

• Plan pracy wychowawczej 

4. Na początku roku szkolnego Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z Radą Rodziców i 

Samorządem Uczniowskim, zatwierdza niniejszy plan, wprowadzając aktualne zmiany. 
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§ 2 

 

1. KaŜdy członek społeczności naszej szkoły od dyrektora poprzez nauczycieli, uczniów z 

rodzicami i innych pracowników współtworzy tę społeczność. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i 

zachowaniem. 

3. Podstawowym obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach. 

4. Szkoła wspiera rodzica w wychowaniu dziecka do samodzielnego podejmowania zadań w 

Ŝyciu społecznym. 

 

§ 3 

 

Cele wychowawcze: 

1. Cała społeczność szkolna, a więc uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły wspólnie 

podejmują się realizacji przyjętych zadań. 

2. Wszechstronna pomoc wychowankowi w kształceniu swojej osobowości – dąŜenie do 

osiągnięcia dojrzałej osobowości. 

3. Cechy osobowości ucznia: 

• Kultura osobista wyraŜana przez postawę, strój, dbałość o estetykę pomieszczeń i 

mienie szkolne; 

• śyczliwość wobec innych; 

• Odpowiedzialność za drugiego człowieka; 

• WraŜliwość na krzywdę innych ludzi; 

• Budowanie więzi między pokoleniami (nauczyciel – uczeń, uczeń – rodzice); 

• Tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, wobec innych narodów, 

innych religii; 

• Miłość i szacunek do Ojczyzny – poznawanie jej historii, kultury, tradycji w rodzinie i 

społeczności lokalnej, pomnaŜanie tego dziedzictwa; 

• Umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek, odkrywanie jej piękna. Zdrowy 

odpoczynek; 

• Zdolność do samodzielnego  myślenia, szacunek dla prawdy, postępowania zgodnego 

z własnym sumieniem. 
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§ 4 

 

Zadania nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły. 

1. Zadania nauczycieli: 

• KaŜdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia, a nie swoją wygodą i jest do dyspozycji 

ucznia. 

• Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu zagadnienia z 

Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły. 

• Wszystkich nauczycieli obowiązuje stałe doskonalenie merytoryczne i pedagogiczne. 

• Obowiązkiem kaŜdego nauczyciela jest natychmiastowe reagowanie na dostrzeŜone 

trudności dydaktyczno-wychowawcze oraz wzmacnianie zachowań poŜądanych 

występujących wśród naszych uczniów. 

• Nauczyciel winien przestrzegać zasad zawartych w Statucie Szkoły. 

• Wszystkie funkcje wychowawcze podejmowane są świadomie i dobrowolnie. 

• Punktualnie rozpoczynać i kończyć oraz solidnie przygotowywać się do zajęć. 

• Czuwać nad bezpieczeństwem uczniów podczas pobytu w szkole. 

• Punktualnie i czynnie uczestniczyć w dyŜurach podczas przerw (zgodnie z 

harmonogramem). 

 

2. Zadania wychowawcy: 

Wychowawca powinien w szczególności: 

• Podejmować systematycznie działania, zmierzając do wytwarzania dobrej atmosfery 

w klasie. 

• Organizować wycieczki dla klasy. 

• Kierować wycieczkami, wyjazdami. 

• Koordynować pracę zespołu klasowego (wychowawca jest przewodniczącym).  

• Wychowawca jest koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej 

klasie (teczka wychowawcy). 

• Szczegółowo rozpoznawać warunki Ŝycia i nauki kaŜdego wychowanka. W razie 

potrzeby odwiedzać wychowanka w domu rodzinnym. 

• Utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji działań wychowawczych. 

• Prowadzić prawidłowo i systematycznie dokumentację klasową. 
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• Współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych. Organizować klasowe zebrania rodziców. 

• Prowadzić działania wspierające rodziców w wychowaniu dziecka. 

• Inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otaczać opieką uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną 

pomoc w tym zakresie. 

• Czuwać nad postępami w nauce i frekwencją ucznia. 

• W porozumieniu z uczniami i rodzicami wychowawca opracowuje klasowy plan 

wychowawczy, oparty na Programie Profilaktycznym i Programie Wychowawczym 

Szkoły oraz uwzględnia proponowaną tematykę godzin wychowawczych (patrz: 

Załącznik) oraz tematykę gazetek. 

 

3. Zadania rodziców: 

• Uczestniczenie w zebraniach otwartych, klasowych, w prelekcjach o tematyce 

wychowawczej. 

• Współpraca ze szkołą, do której uczęszcza dziecko. 

• Informowanie o przyczynach nieobecności ucznia w szkole. 

• Dbałość o odpowiedni strój, obuwie zmienne i wygląd dziecka. 

• WdraŜanie dzieci do obowiązków Ŝycia rodzinnego, domowego i szkolnego jako 

niezbędnego elementu wychowania. 

 

§ 5 

 

4. Zadania pracowników szkoły: 

• Praca dydaktyczna, uwzględniająca moŜliwości ucznia i jego rozwój: otwartość 

nauczycieli na te moŜliwości. 

• Praca wychowawcza skierowana na poznanie siebie (ucznia) i rozwój społeczny. 

• Stworzyć warunki do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. 

• Profilaktyka wychowawcza i profilaktyka uzaleŜnień. 

• Pomoc materialna i opiekuńczo – wychowawcza. 

• Doskonalenie samorozwoju nauczyciela – wychowawcy. 

• Współpraca z rodzicami i środowiskiem, ukierunkowana na podnoszenie prestiŜu 

szkoły. 

• Wypracowanie wizerunku szkoły. 
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PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ 

na rok szkolny 2015/2016 

  

 

Cele:  - uwzględnienie indywidualnych moŜliwości ucznia; 

           - wykształcenie w uczniach postawy dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; 

           - prowadzenie ucznia ku lepszemu poznawaniu siebie oraz rozwijania umiejętności 

wyznaczania celów Ŝyciowych. 

            

 

Zadania i formy (sposoby) realizacji: 

1. Ewaluacja i zatwierdzenie Szkolnego Programu Wychowawczego. 

2. Dostosowanie dokumentów wewnątrzszkolnych do aktualnych potrzeb. 

3. Czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego uczniów: 

• Kontrola i przeciwdziałanie absencji uczniowskiej (powiadamianie rodziców, 

rozmowy profilaktyczne, konsekwencje zachowań, kierowanie spraw do sądu) 

• Wzajemne informowanie się grona pedagogicznego o uczniach mających trudną 

sytuację Ŝyciową i kłopoty w nauce, w celu ujednolicenia działań opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych, oraz dostosowania odpowiednich form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

• Organizacja działań w celu pomocy uczniowi w trudnych sytuacjach Ŝyciowych. 

• Analiza i przeciwdziałanie objawom demoralizacji wśród uczniów. 

4. Gromadzenie i wykorzystywanie przez uczniów materiałów i pomocy w pracowniach 

przedmiotowych. 

      5. Realizacja zadań wychowawczych na wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

      6. Organizacja kół zainteresowań. 

7. Organizacja konkursów  wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych. 

8. UmoŜliwienie zdobywania kart rowerowych. 

9. Opracowanie i realizacja tematyki godzin wychowawczych oraz gazetek (patrz: 

załączniki). 
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10.  Kultywowanie tradycji narodowych i szkolnych (organizacja uroczystości m.in. z 

okazji róŜnych świąt narodowych, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Patrona Szkoły, 

lokalnych doŜynek, współpraca w opiece nad miejscem pamięci narodowej (Muzeum 

Pamięci Ofiar Stutthofu). 

       11. Tworzenie tradycji szkolnych (załączono: Kalendarz Imprez i Uroczystości 

Szkolnych). 

      12. Powołanie Samorządu Uczniowskiego. 

      13. Przyznawanie stypendium dla uczniów. 

      14. Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, regulaminem szkolnym, WSO, SPW. 

      15. Opracowanie dyŜurów nauczycieli w celu dbania o bezpieczeństwo uczniów. 

      16. Organizacja próbnych alarmów. 

  

 

Do niniejszego Planu załączono wykaz propozycji godzin wychowawczych oraz 

wynikających z nich propozycji gazetek, a takŜe Kalendarz Imprez i Uroczystości Szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały: 

 

Jadwiga Darowska 

Jagoda Majos-Dalecka  

Monika Podsiadło 

Magdalena Spryszyńska 

 


