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Misja szkoły:

„Pragniemy w atmosferze zaufania,
odpowiedzialności i kreatywności
wspierać uczniów w drodze do sukcesu.”
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PROGRAM WYCHOWAWCZY

ZSP Nr 2 w Sieradzu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Program wychowawczy ujmuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.
Program wychowawczy naszej szkoły jest ukierunkowany na ucznia oraz jego potrzeby,
umożliwia też wszechstronny rozwój osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym,
społecznym, moralnym).
Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów i powinny być dostosowane
do ich możliwości intelektualnych i psychicznych.
Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:


Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);



Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 256, poz. 257lo2 ze zm.);



Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);



Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;



Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
20 listopada 1989 r.;



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie postawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. 2012 r., poz. 977 z późń. zmianami);



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 7)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 843)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz.U. z 7.05.2013 r. poz. 532)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.08.2015 r. w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 28.08.2015 r. poz.
1249)



Statut Szkoły
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CELE I MIEJSCE WYCHOWANIA W NASZEJ SZKOLE
Wychowanie to oddziaływania kształtujące osobowość człowieka i przygotowujące go do życia
w rodzinie i społeczeństwie.
Podstawowe wartości i cele wychowania są niezmienne, zmienia się tylko ich hierarchizacja,
sposób interpretacji i wdrażania do praktyki. Szczególne znaczenie ma poszukiwanie odpowiedzi na
następujące pytania:




kogo chcemy wychowywać? (wzór osobowy obywatela w nowych realiach)
jakie nowe problemy opiekuńczo-wychowawcze ujawniają się w związku z dokonującym się
procesem transformacji społecznej?

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 pragnie tak organizować działalność szkoły,
aby wspierać działania rodziny w zakresie wszechstronnego rozwoju osobowości powierzonych nam
uczniów. Pierwszeństwo oddajemy rodzicom, ponieważ charakter, osobowość młodzieży i ich system
wartości kształtuje się przede wszystkim w domu rodzinnym, niezaprzeczalny wpływ ma również
środowisko w jakim wychowuje się młody człowiek.
Do naszej szkoły przychodzi młodzież w wieku 15-16 lat i wcześniejsze oddziaływania,
zarówno rodziny, jak i środowiska mają znaczący wpływ na jej dalsze wychowanie. Wychodząc
z takiego założenia zamierzamy wspierać rodziców w kształtowaniu właściwych postaw społecznych
naszych uczniów. Podstawowe cele wychowawcze to przygotowanie uczniów do:



życia w zmieniających się warunkach współczesności:



podejmowania wyzwań wynikających ze zmian zachodzących w świecie i w naszym kraju,



aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym
i politycznym,



racjonalnego radzenia sobie z ogromną ilością docierających informacji, odnalezienia się
w tej różnorodności,



odpowiedzialnego współtworzenia siebie i otaczającego świata poprzez budowanie
prawidłowych relacji z otoczeniem,



współistnienia w społeczności regionalnej, narodowej i międzynarodowej, odnajdowania
swojego miejsca w „małej” i „wielkiej” Ojczyźnie zjednoczonej Europy,



poszanowania symboli narodowych, państwowych i religijnych oraz kultywowania tradycji
swojego narodu;
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aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu szkoły:



tworzenia i zachowania obyczajów oraz tradycji szkoły,



poszanowania prawa, w tym aktów prawnych obowiązujących w szkole,



przestrzegania i rozwijania zasad demokracji,



rozwijania samorządności i wyzwalania inicjatyw;

kształtowania dojrzałej osobowości:



przejawiania postaw asertywnych oraz humanistycznych – szacunku dla norm ogólnoludzkich m.in. tolerancji, uczciwości, godności, sumienności i prawdomówności,



świadomego dokonywania wyborów i samooceny,



kreowania i promowania zdrowego, ekologicznego trybu życia,



nabywania wiedzy i kompetencji umożliwiających dalsze kształcenie, wykonywanie
zawodu i dostosowanie się do rynku pracy,



właściwego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy,



poczucia odpowiedzialności za słowa i czyny,



rozwijania własnych zdolności i zainteresowań,



poszanowania pracy i rzetelnego wykonywania przyjętych na siebie obowiązków,



rozwiązywania własnych problemów, w sposób satysfakcjonujący osoby bezpośrednio
zainteresowane, sposobami społecznie akceptowanymi, bez uszczerbku dla otoczenia,



przejawiania krytycznej racjonalności i mądrości życiowej,



dbania o kulturę języka i bogactwo językowe,



budowania stabilnego systemu wartości
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ZADANIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY



dostosowanie form i metod pracy z uczniem do jego potrzeb i możliwości;



zapewnienie warunków bezpieczeństwa i troska o zdrowie;



profilaktyka uzależnień w tym dostarczanie informacji na ten temat;



wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny;



włączanie rodziców i przedstawicieli środowiska w planowanie i realizację celów
wychowawczych;



dbanie o kulturę zachowania, czystość i poprawność językową;



rozpoznawanie możliwości uczniów i systematyczna obserwacja ich rozwoju oraz pomoc
w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „JA”;



wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przez odkrywanie,
przekształcanie eksperymentowanie i samodzielne dochodzenie do wiedzy i umiejętności;



umożliwianie klasyfikowania i oceniania zjawisk i procesów;



dbałość o różnorodne formy aktywności uczniów poprzez projektowanie ciekawych sytuacji
edukacyjnych i wychowawczych;



tworzenie sytuacji pozwalających uczniom na poznanie ich możliwości intelektualnych;



udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;



wspieranie uczniów w pokonywaniu trudności, biorąc pod uwagę zarówno ich predyspozycje
fizyczne i psychiczne oraz czynniki socjalne;



realizacja programów profilaktycznych:

 „Wiem – nie palę”,
 „Przeciwdziałanie trudnościom w nauce”,
 „Zapobieganie uzależnieniom od narkotyków i alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych”,

 „Bezpieczne media”,
 „Przeciwdziałanie agresji”;



realizacja Programu Promocji Zdrowia,



stała i konsekwentna troska o poszanowanie miejsc pracy i nauki oraz przestrzeganie
na zajęciach lekcyjnych ładu, estetyki i porządku;



troska o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne



doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz budowania
podmiotowych relacji z otoczeniem
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POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASY



systematyczne monitorowanie postępów w nauce;



prowadzenie godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej
z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły;



diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących
w klasie;



diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów;



podmiotowe traktowanie uczniów, integrowanie klasy i dbanie o utrzymywanie w niej dobrej
atmosfery pracy;



udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych
lub szkolnych;



obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowań uczniów;



organizowanie sytuacji wychowawczych (imprezy klasowe, wycieczki, wspólne wyjścia do kina,
teatru itp.), kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażanie do współdziałania, poszerzania
zainteresowań itp.;



organizowanie (w miarę możliwości) różnych form pomocy dla uczniów,
np. pomocy koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej;



utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich
w wychowywaniu dzieci;



w szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami,
uczniem a nauczycielem;



dbałość o profilaktykę zdrowotną;
Zasady współpracy z nauczycielami
uczącymi w danym zespole klasowym



informowanie nauczycieli o poważnych problemach ucznia uniemożliwiających mu pełne
wykorzystanie jego potencjału intelektualnego (choroby, kłopoty natury emocjonalnej, problemy
w rodzinie itd.);



systematyczne śledzenie postępów wychowanków i osiąganych wyników oraz ustalanie przyczyn
ewentualnych niepowodzeń;



organizowanie pomocy uczniom nie nadążającym w nauce;



przekazywanie informacji o szczególnych uzdolnieniach i predyspozycjach uczniów;



kierowanie uzdolnionych i utalentowanych uczniów do właściwych placówek i instytucji;



zapewnienie aktywnej pomocy wychowawczej (kształcenie, modyfikacja postaw dorosłych
wobec uczniów, wspieranie rozwoju młodzieży, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
i uzależnieniom).
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Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami



pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;



zapewnienie rodzicom kontaktu z wychowawcą i nauczycielami;



informowanie o postępach edukacyjnych i trudnościach ucznia w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności przewidzianych programem;



organizowanie imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców;



dostarczanie informacji z zakresu profilaktyki uzależnień ;



zapoznawanie się z oczekiwaniami rodziców względem szkoły, możliwościami edukacyjnymi
i wychowawczymi;



zapewnienie pomocy psychologa i pedagoga szkolnego w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych z dziećmi;



włączenie rodziców do troski o bazę szkoły i jej wyposażenie w środki i pomoce dydaktyczne.
Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym
i władzami samorządowymi regionu



nawiązanie kontaktów z instytucjami mogącymi pomóc uczniom z rodzin niezamożnych lub
patologicznych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy rodzinie, poradnie
zajmujące się leczeniem uzależnień itp.);



udział młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym miasta i regionu;



nawiązanie kontaktu oraz poszerzenie współpracy z placówkami sportowymi i kulturalnymi;



udział młodzieży w akcjach charytatywnych oraz współpraca w ramach Szkolnego Wolontariatu
z instytucjami o podobnym charakterze.
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DEKALOG WYCHOWAWCY

Wychowawca powinien być:
 opanowany,
 życzliwy,
 sprawiedliwy,
 wymagający,
 konsekwentny,
 tolerancyjny,
 empatyczny,
 otwarty,
 wspierający,
 okazujący szacunek swojemu wychowankowi.

materiał opracowany przez rodziców i wychowawców
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WARTOŚĆ
kategoria
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DEFINICJA
standardy

EFEKTY
wskaźniki
-

przeprowadzanie w klasach pierwszych zajęć integracyjnych
diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
zorganizowanie spotkań z rodzicami i omówienie zasad współpracy
organizowanie integracyjnych biwaków, wycieczek, imprez klasowych
realizacja zajęć dotyczących komunikacji interpersonalnej na zajęciach
z wychowawcą

 uczeń zna zasady współpracy
i aktywnie włącza się w życie klasy i szkoły

-

wybór samorządu klasowego, przydział zadań, obowiązków i funkcji
organizowanie pomocy koleżeńskiej
organizowanie imprez szkolnych i klasowych

 rośnie zaufanie w kontaktach:
uczeń – uczeń
nauczyciel – uczeń
nauczyciel – rodzic
uczeń - rodzic

-

spotkania z rodzicami w ramach cyklu „Rodzice bliżej szkoły”
rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb uczniów
organizowanie indywidualnych spotkań:
wychowawca – rodzic – dziecko (uczeń)
obserwacja wzajemnych kontaktów
dbałość o poprawną komunikację: rodzic – nauczyciel – uczeń
włączenie rodziców w prace szkoły

Otwartość, życzliwość,
dobry kontakt, wiarygodność

ZAUFANIE






poznanie wychowanków
poznanie rodziców
poznanie koleżanek i kolegów
poznanie nauczycieli

STRATEGIE DZIAŁANIA

-

informowanie rodziców o działaniach szkoły w zakresie profilaktyki
uzależnień i prozdrowotnej

 uczeń potrafi wyrazić swoje uczucia i poglądy,
szanuje prawa innych, jest otwarty na „inność”
narodową, religijną itp.

-

zajęcia mające na celu poznanie pozytywnych wzorców współżycia
społeczeństw i osób różnych kultur i religii
zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych

 uczeń jest otwarty na potrzeby rówieśników,
ma i rozumie potrzebę pomagania innym

-

-

-

zapoznanie uczniów na zajęciach z wychowawcą z pojęciem oraz hierarchią
potrzeb człowieka
włączenie uczniów w szkolny wolontariat, honorowe krwiodawstwo
organizacja i propagowanie pomocy koleżeńskiej
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Otwartość, życzliwość,
dobry kontakt, wiarygodność

ZAUFANIE
cd.
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 uczeń potrafi wyrazić swoje potrzeby,
zna swoje stany emocjonalne

-

warsztaty nt. asertywności
spotkania indywidualne i zajęcia grupowe z pedagogiem i psychologiem
rozmowy indywidualne z wychowawcą

 uczeń zna hierarchię swoich wartości

-

przeprowadzenie lekcji wychowawczej nt. „Budowanie własnej hierarchii
wartości”, „Techniki i metody skutecznego uczenia się”
realizacja zajęć dotyczących drogi życiowej
spotkania z doradcą zawodowym, udział w targach edukacyjnych,
spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni

 uczeń zna swoje możliwości i ograniczenia

-

zapoznanie uczniów z prawami dziecka i ucznia
porady, konsultacje rodziców z pedagogiem i psychologiem w zakresie metod
postępowania z dzieckiem
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WARTOŚĆ
kategoria

ZSP Nr 2 w Sieradzu

DEFINICJA
standardy

EFEKTY
wskaźniki

Rzetelne wypełnianie obowiązków.

Odpowiadanie za swoją pracę, naukę, podejmowane decyzje
oraz ponoszenie za nie konsekwencji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uczeń podejmuje odpowiedzialność za swoją naukę
i działania:








systematycznie uczęszcza na zajęcia
wywiązuje się z powierzonych obowiązków
radzi sobie ze stresem i negatywnymi emocjami
radzi sobie z problemami w nauce
osiąga pozytywne wyniki w nauce
otrzymuje promocję do następnej klasy
osiąga wyższe efekty na egzaminach maturalnych i
zawodowych

Uczeń podejmuje odpowiedzialność za swoje zdrowie
fizyczne i psychiczne:
 świadomie i aktywnie uczestniczy w zajęciach
sportowych poprzez co zmniejsza się liczba uczniów
zwolnionych z lekcji w-f
 rzadziej sięga po substancje psychoaktywne
 umiejętnie gospodaruje swoim czasem wolnym
Uczeń podejmuje odpowiedzialność za własne
bezpieczeństwo:
 dba o bezpieczeństwo swoje i innych poprzez co
zmniejsza się liczba wypadków i zwiększa się
poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią
 jest kulturalny, nie używa wulgaryzmów, potrafi
wyrazić swoje uczucia i emocje
 zna sposoby radzenia sobie z agresją i potrafi jej
przeciwdziałać

STRATEGIE DZIAŁANIA

-

podejmowanie działań naprawczych
zajęcia nt. umiejętności uczenia się
zajęcia dodatkowe z przedmiotów objętych egzaminami
spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym nt. radzenia sobie ze
stresem, budowania poczucia własnej wartości
spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i uczelni
indywidualizacja procesu nauczania – uczenia się
zajęcia uczące racjonalnego korzystania z mediów

-

realizacja Programu Promocji Zdrowia
realizacja programów profilaktycznych wynikających z diagnozy potrzeb
prowadzenie zajęć z wychowania do życia w rodzinie
spotkania z pielęgniarką, lekarzem, psychologiem
zajęcia sportowe, rajdy, biwaki, wycieczki
propagowanie racjonalnego wykorzystania czasu wolnego,
w tym zdrowego stylu życia

-

spotkania z przedstawicielami policji, straży, ratownikiem medycznym
wycieczki, biwaki, rajdy
dyżury nauczycieli
stosowanie zasad przyjmowania „pierwszaków” do społeczności szkolnej
zajęcia dotyczące agresji, zasad bezpieczeństwa
spotkania z rodzicami
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Rzetelne wypełnianie obowiązków.

Odpowiadanie za swoją pracę, naukę,
podejmowane decyzje oraz ponoszenie za
nie konsekwencji.

cd.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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Uczeń podejmuje odpowiedzialność
za swój kraj i własne środowisko:
 zna historię kraju, szkoły i kultywuje ją;
 dba o wyposażenie szkoły, jej wystrój i otoczenie
 chętnie włącza się w ekologiczne akcje regionalne i
ogólnokrajowe służące otoczeniu
Nauczyciele:
 zapoznają uczniów z tradycją szkoły
(historia, patron, wartości)
 solidnie i rzetelnie wykonują swoja pracę
i wywiązują się z powierzonych im obowiązków

-

dbałość o sale lekcyjne
zapoznanie i dbałość o historię i tradycję kraju, miasta i szkoły
udział w różnych akcjach, np.: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”
gazetki, wystawy i imprezy okolicznościowe
spotkania z przedstawicielami różnych instytucji
wycieczki, rajdy, „zielone szkoły”
wolontariat, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

-

diagnozowanie uczniów i klas
opracowanie i realizacja planu pracy wychowawcy klasowego
doskonalenie warsztatu pracy ( min. profilaktyka uzależnień)
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
organizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych
ewaluacja procesu wychowawczego
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WARTOŚĆ
kategoria

ZSP Nr 2 w Sieradzu

DEFINICJA
standardy

EFEKTY
wskaźniki

STRATEGIE DZIAŁANIA

Uczniów charakteryzuje:

Stwarzanie warunków do rozwoju postaw twórczych.

KREATYWNOŚĆ



otwartość umysłu

-



niezależność

zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi
organizacja różnych form zajęć pozalekcyjnych
zgodnie z zainteresowaniami uczniów
udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
promocja szkoły, m.in. poprzez stronę internetową

-

stwarzanie warunków umożliwiających zaprezentowanie
różnych umiejętności i talentów
wolontariat
praca samorządu uczniowskiego
wydawanie gazetek szkolnych
działalność Towarzystwa Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”,
Kapituły Stypendium Pokolenia JP II
uczestnictwo w akcjach społecznych

-



ekspresja i spontaniczność

-

praca w kołach zainteresowań
wystawy prac, m.in. dla rodziców
imprezy szkolne z udziałem rodziców
promocja szkoły w środowisku lokalnym
współpraca szkoły z różnymi organizacjami i instytucjami, np. OHP



życzliwość

-

imprezy klasowe
lekcje poświęcone kulturze języka, zasad dobrego wychowania



oryginalność (adekwatność)

-

zajęcia z wykorzystaniem różnych technik multimedialnych
zajęcia stymulujące oryginalność,
np.: lekcje plenerowe, wycieczki przedmiotowe
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DEFINICJA
standardy

Realizacja celów osobistych ucznia i celów
szkoły.

SUKCES

WARTOŚĆ
kategoria

ZSP Nr 2 w Sieradzu

EFEKTY
wskaźniki
 uczeń posiada wiedzę odpowiednią do jego poziomu
intelektualnego

STRATEGIE DZIAŁANIA

 promocja do następnego etapu kształcenia

-

nauczyciele doskonalą system motywowania uczniów do systematycznej pracy
nauczyciele stosują odpowiednie metody nauczania
nauczyciele dostosowują zadania do możliwości ucznia
nauczyciele organizują zajęcia wyrównawcze
systematycznie prowadzone są analizy wyników w nauce
oraz analiza wyników egzaminu maturalnego
i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy
zawodowej i do życia w społeczeństwie

-

szkoła współpracuje z zakładami pracy
oraz instytucjami wspomagającymi doradztwo zawodowe
szkoła organizuje praktyki zawodowe
szkoła kształci umiejętności zawodowe i na bieżąco unowocześnia bazę
dydaktyczną szkoły
w toku nauki kształtowany jest system wartości ucznia oraz umiejętności
współpracy w grupie i pełnienia ról społecznych
szkoła dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy
szkoła monitoruje losy absolwentów

-
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ZSP Nr 2 w Sieradzu

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Zakłada się ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego zgodnie z pojawiającymi się
potrzebami. W procesie ewaluacji uwzględniane będą opinie uczniów, rodziców i nauczycieli.
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