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NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA 

Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych 
wyborów i gotowego samodzielnie 

kształtować swoje życie jako szczęśliwe, wartościowe i 
ciekawe. 
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PODSTAWA PRAWNA 

� Konstytucja RP art. 72; 

� Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, 19, 33; 

� Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 

tekst jednolity do aktu); 

� Ustawa z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) ; 

� Ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485); 

� Ustawa z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami o postępowaniu w 

sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228); 

� Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MEN z dnia 17 

czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 895);  

� Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532); 

� Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 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 2015 r. poz. 

1249) 

� Statut szkoły. 
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MISJA SZKOŁY  
Nasza Szkoła istnieje po to, aby uczciwie i rzetelnie przekazywać wiedzę, kształtować 

umiejętności, właściwe postawy i zachowania. 

Nasza Szkoła istnieje po to, aby uczciwie i rzetelnie przekazywać wiedzę, kształtować umysły 

i serca. 

Absolwent naszej Szkoły to człowiek posiadający umiejętności samodzielnego uczenia się, 

dokształcania i doskonalenia, a także przekwalifikowania. Służymy wiedzą i wieloletnim 

doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących sukcesy 

w zmieniającym się świecie. Dbamy o to, aby uczeń opuszczający mury naszej szkoły był 

solidnie i wszechstronnie wykształcony, szanował narodowe tradycje i drugiego człowieka, 

potrafił odnaleźć swoje miejsce, pełen wiary we własne możliwości. 
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WIZJA SZKOŁY 
1. Stwarzamy każdemu uczniowi optymalne warunki do rozwoju, zdobywania 

wiedzy i umiejętności przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej                  

i pozalekcyjnej; 

2. Tworzymy zaplecze dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia;   

3.  Zapewniamy bezpieczeństwo w Szkole. Obejmujemy działalnością profilaktyczną 

i opiekuńczą wszystkich uczniów; 

4. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; 

5. Struktura naszej Szkoły opiera się na dobrych stosunkach interpersonalnych między 

uczniami, nauczycielami i rodzicami; 

6. Aktywnie współpracujemy ze społecznością lokalną; 

7. Przygotowujemy uczniów do prawidłowego podejmowania decyzji dotyczących dalszego 

kształcenia i wyboru zawodu; 

8. Kształtujemy wrażliwość na potrzeby innych ludzi, a także poszanowanie dla poglądów, 

wartości i życia drugiego człowieka; 

9. Uczymy komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów, które niesie dynamicznie 

zmieniająca się rzeczywistość; 

10. Wychowujemy uczniów w poszanowaniu tradycji narodowych, lokalnych i jednocześnie 

tolerancji wobec różnic kulturowych. 
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CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEJ SZKOŁY 
1. Stosowanie metod aktywizujących i innowacyjnych form nauczania w celu uatrakcyjnie-

nia procesu dydaktycznego; 

2. Stałe doskonalenie nauczycieli wspierane przez Szkołę; 

3. Właściwa organizacja pracy; 

4. Wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie technologii   informacyjnej 

i multimedialnej; 

5. Unowocześnianie i uzupełnianie bazy i wyposażenia Szkoły w środki i pomoce 

dydaktyczne; 

6.  Dbanie o właściwe relacje interpersonalne pomiędzy wszystkimi podmiotami życia 

szkolnego; 

7. Realizowanie zadań profilaktycznych; 

8. Rozpoznawanie potrzeb i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom; 

9. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, Powiatowym Urzędem 

Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami; 

10. Aktywne wspieranie działalności charytatywnej; 

11. Promowanie Szkoły w środowisku lokalnym, pozyskiwanie sponsorów,  współdziałanie z 

mediami. 
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SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWANIA 
Uznając, że wychowanie stanowi istotny wymiar pracy każdego nauczyciela, w Zespole Szkół 

Rzemiosła cele i zadania wychowawcze będą realizowane na wszystkich zajęciach 

edukacyjnych, przez działania wychowawcze zaprojektowane w tematycznych programach 

wychowawczych, w trakcie zajęć pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych oraz 

poprzez działania nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klasowych. 

 

Cele i zadania przyjęte do realizacji funkcji wychowawczej i profilaktycznej szkoły 

1. Rozwój jednostki i kształtowanie własnej osobowości 

a) kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów 

emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia, 

b) nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni  

i miłości, 

c) zachęcanie do głębszego poznawania siebie i pracy nad własnym rozwojem 

intelektualnym i duchowym, 

d) przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości, dokonywania ich oceny  

i hierarchizacji, 

e) uczenie krytycznego odbioru tego, co niesie ze sobą kultura masowa, 

f) kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane wybory 

moralne, 

g) uczenie umiejętności szanowania poglądów innych, wyrażania poglądów własnych  

i ich obrony oraz rozwijanie umiejętności prezentacji swego stanowiska, dialogu  

              i współdziałania z innymi, 

h)  kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych, 

światopoglądowych, wyznaniowych, kulturowych, 

i) rozwijanie indywidualnych zainteresowań, rozbudzanie potrzeby samodoskonalenia; 

j) wprowadzanie w świat kultury i sztuki, umożliwienie rozwoju intelektualnego, 

emocjonalnego i duchowego drogą przeżyć estetycznych, 

k) stwarzanie sytuacji rozbudzających aktywność i twórczość, 

l)  kształtowanie nawyków dbania o estetykę wyglądu własnego i najbliższego 

otoczenia, 

m) kształtowanie kultury bycia na co dzień, 

n) rozwijanie troski o kulturę języka i odpowiedzialności za słowo, 



9 

 

o) pomoc w rozwiązywaniu dylematów związanych z wyborem szkoły, studiów, zawodu 

i przestrzeganie przed minimalizowaniem aspiracji życiowych. 

2. Wychowanie zdrowotne - kształtowanie postaw prozdrowotnych 

a) uświadomienie współzależności między wymiarami zdrowia, np. fizycznym, 

psychicznym i duchowym oraz odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia, 

b) kształtowanie postaw dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność i odporność 

organizmu oraz o higienę ciała i otoczenia, 

c) propagowanie zdrowego stylu życia, 

d) organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i turystycznych wspierających rozwój 

fizyczny, 

e) przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń społecznych; 

ratownictwo w nagłych stanach zagrożenia życia. 

3. Wychowanie do życia w rodzinie 

a) pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem 

dorastania i dojrzewania, 

b) ukazywanie jedności pomiędzy działaniem seksualnym a miłością i 

odpowiedzialnością, 

c) kształtowanie umiejętności obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz 

szacunku dla ciała innej osoby, 

d) pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości i odnoszeniu jej do 

wartości nadrzędnych, takich jak poszanowanie życia, miłość, małżeństwo, rodzina, 

akceptacja i szacunek w relacjach między ludźmi, 

e) uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie wzoru małżeństwa 

opartego na wierności, uczciwości, odpowiedzialności i partnerstwie, 

f) kształtowanie pozytywnych wzorów funkcjonowania rodziny, 

g) nabywanie umiejętności korzystania ze środków przekazu w sposób selektywny, 

umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem na rozwój osobowy  

i życie rodzinne. 

4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 

a) uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i dbałości 

o jej dobre imię, 

b) kształtowanie postaw szacunku wobec godła i hymnu państwowego, 
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c) rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, 

regionalnej, narodowej i państwowej, 

d) rozwijanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego i zespołowego działania 

na rzecz społeczności uczniowskiej, lokalnej, regionu i państwa, 

e) ukazanie wzorca państwa prawa, funkcjonującego na podstawie mechanizmów 

demokratycznych, kształtowanie kultury prawnej, 

f) obchody świąt państwowych i rocznic historycznych, 

g) kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy o zasadach ustroju 

Rzeczypospolitej do interpretacji wydarzeń życia publicznego, 

h) zapoznanie z prawami i obowiązkami obywatela Rzeczypospolitej, 

i) kształtowanie umiejętności podporządkowania się wymogom procedur 

demokratycznych we wspólnym działaniu (np. w zespole klasowym, samorządzie 

uczniowskim). 

5. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym 

a) poznanie mechanizmów gospodarki wolnorynkowej, 

b) rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości dotyczącej przyszłej aktywności zawodowej  i 

gospodarczej, 

c) kształtowanie umiejętności planowania rozwoju własnego wykształcenia                     i 

kwalifikacji zawodowych, 

d) rozwijanie ducha przedsiębiorczości i umiejętności zarządzania własnymi pieniędzmi, 

e) poznanie podstawowych zasad etycznych życia gospodarczego i nabywanie 

umiejętności stosowania ich w życiu szkolnym (np. rzetelna praca, punktualność, 

dotrzymywanie danego słowa, wywiązywania się z powierzonych funkcji i zadań, 

prawdomówność, uczciwość), 

f) kształtowanie umiejętności sporządzania dokumentów określonych procedurą 

ubiegania się o pracę (np. list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy) oraz 

zdolności do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej — sztuka autoprezentacji. 

6. Kształtowanie postaw proekologicznych 

a) poznanie współzależności między różnymi elementami środowiska oraz zrozumienie 

przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody, 

b) rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo świata przyrody, 

c) organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym 

otoczeniu, 
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d) wpajanie umiejętności przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych           

i w środowisku naturalnym  

7. Rozwijanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu 

a) rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związkach z historią         

i kulturą narodu, 

b) nawiązywanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem 

dziedzictwa kulturowego w regionie, 

c) udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych. 

8. Kształtowanie postaw proeuropejskich: wychowanie proeuropejskie 

a) uświadamianie wielowiekowych związków Polski z Europą, 

b) określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie, 

c) rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej, 

d) zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej 

oraz z zasadami funkcjonowania najważniejszych organizacji europejskich, 

e) uświadomienie korzyści procesu integracji z Unią Europejską jako środka 

prowadzącego do przyspieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do 

rozwoju kraju, 

f) popularyzowanie wiedzy na temat krajów nauczanych w szkole języków, 

g) rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur                 

i obyczajów, 

h) umożliwianie uczniom nawiązywania kontaktów z młodzieżą z różnych krajów 

europejskich. 

9. Rozwijanie samorządności uczniowskiej 

a) rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem szkoły, 

b) współudział w realizowaniu zadań dotyczących działalności szkoły  

c) umożliwienie składania Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej propozycji dotyczących 

życia społeczności uczniowskiej, 

d) stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej (np. 

w wyborach opiekuna samorządu uczniowskiego). 

10. Organizacja czasu wolnego ucznia 

a) organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji, 
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b) wycieczki o charakterze poznawczym, 

c) udział w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań, 

d) przygotowywanie imprez szkolnych, 

e) wyjścia do teatru, kina, muzeum, itp. 

 

11. Profilaktyka 

a) Unikanie uzależnień od środków psychoaktywnych- narkotyki, dopalacze 

b) Unikanie uzależnień od alkoholu 

c) Profilaktyka nikotynizmu 

d) Unikanie stosowania agresji i przemocy oraz radzenie sobie z agresją i przemocą 

zewnętrzną 

e) Pomoc w niwelowaniu uczucia wyobcowania 

f) Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów na linii rodzic- uczeń 

g) Uświadomienie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego używania Internetu. 

h) Unikanie zachowań autoagresywnych. 
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SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA IM. JANA 
KILIŃSKIEGO W ŁODZI 

 • ma poczucie własnej wartości; 
 • potrafi zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych; 
 • dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne; 
 • szanuje wspólne dobro; 
 • jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych, gotowy do niesienia pomocy 
 • tolerancyjny; 

CZŁOWIEK  • jest odpowiedzialny za przyjęte na siebie obowiązki; 
 • zna normy społeczne, moralne i obyczajowe i przestrzega je; 
 • jest samodzielny; 
 • posiada umiejętność współżycia w grupie i w społeczeństwie; 
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych; 
 • jest otwarty na rozwijanie swojej sprawności intelektualnej i fizycznej 

oraz osobistych zainteresowań. 
 

 
POSTAWY CECHY OSOBOWOŚCI  

ABSOLWENT JAKO:  

OBYWATEL  

• zna i szanuje tradycje narodowe; 
• zna otaczającą rzeczywistość, realia gospodarcze i polityczne i potrafi się w 

nich odnaleźć; 
• jest świadomy swoich powinności wobec państwa i społeczeństwa; 
• aktywnie uczestniczy w życiu publicznym; 
• podejmuje działania na rzecz społeczności lokalnej; 
• jest otwarty na świat i kulturę; 
• zna i przestrzega obowiązujące normy prawne; 
• jest świadomy zagrożeń cywilizacyjnych, przyjazny wobec środowiska 

naturalnego; 

STUDENT I 
PRACOWNIK  

• jest wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne podjęcie 
dalszej edukacji oraz obowiązków zawodowych; 

• potrafi określić swoje predyspozycje zawodowe; 
• potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną; 
• zna potrzeby krajowego, lokalnego i międzynarodowego rynku pracy; 
• zna swoje mocne i słabe strony; 
• jest asertywny, komunikatywny; 
• potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy; 
• rozumie konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju 

zawodowego; 
• potrafi komunikować się w obcych językach; 
• potrafi w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje; 
• jest przedsiębiorczy, otwarty, twórczy; 
• potrafi współdziałać w zespole i nawiązywać kontakty; 
• posługuj e się w praktyce technologią informacyj ną. 
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ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO 
Zespół Szkół Rzemiosła zapewnia uczniom warunki do: 

1. Zaspokajania potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań; 

2.  Kształcenia umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami 

etyki, budowania systemu wartości moralnych; 

3. Świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych; 

4. Rozwijania takich cech jak wrażliwość, wytrwałość i obowiązkowość; 

5. Kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku; 

6. Kształcenia umiejętności współżycia w zespole; 

7.  Kształcenia umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, 

dyskutowania i prezentowania własnych poglądów; 

8. Rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny; 

9. Wprowadzania uczniów w role społeczne i zawodowe; 

10. Współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego; 

11. Poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycją fizyczną i 

psychiczną; 

12. Wychowania w tradycjach kultury polskiej z poszanowaniem regionalnych 

odrębności i równoczesnym otwarciu na wartości Europy i Świata. 

 

ROLA PODSTAWOWYCH OGNIW WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY 

1. Nauczyciele przedmiotów: 

a) fundamentem dobrej szkoły jest dobry nauczyciel, będący nie tylko znakomitym 

fachowcem, ale także wiarygodny jako człowiek i oddziałujący na uczniów swoją 

osobowością- nauczyciel mistrz, 

b) każdy nauczyciel kieruje się dobrem ucznia, a nie swoją wygodą, 

c) nauczyciele powinni być bezstronni i obiektywni w ocenie uczniów, ich zdolności 

oraz zainteresowań, 

d) nauczyciele zachowują w szkole neutralność polityczną w pracy dydaktycznej  

i wychowawczej, co nie oznacza braku obiektywnej informacji i dyskusji na 

tematy polityczne, 

e) wszystkich nauczycieli obowiązuje stałe doskonalenie merytoryczne, 

pedagogiczne, psychologiczne i etyczne, 
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f) obowiązkiem wszystkich nauczycieli jest każdorazowe reagowanie na 

dostrzeżone dobro i zło, 

g) wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy 

programu wychowawczego naszej szkoły, 

h) zadaniem i obowiązkiem każdego nauczyciela jest dbałość o zdrowie, 

bezpieczeństwo i życie powierzonych mu uczniów. 

2. Wychowawca klasy: 

a) opracowuje, w oparciu o program wychowawczy szkoły, plan pracy wychowawcy 

(w porozumieniu z uczniami i rodzicami) oraz tematykę godzin wychowawczych, 

b) pełni rolę osoby wspierającej rozwój ucznia (jest jego przyjacielem) i pomaga 

rodzicom w wychowaniu, 

c) nie zapomina, że wychowuje przede wszystkim własnym przykładem, 

d) buduje i cementuje zespół klasowy jako grupę realizującą określone wartości, 

e) planuje i diagnozuje potrzeby wychowawcze oraz sprawdza efekty własnej pracy, 

f) utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami - organizuje zebrania i odbywa spotkania, 

g) inspiruje swoich wychowanków do podejmowania działań na rzecz klasy, szkoły, 

koleżanek i kolegów, 

h) czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, zna środowisko pozaszkolne 

wychowanka, 

i) szanuje godność osobistą ucznia i nie narusza prywatności jego uczuć, 

j) uczy miłości do kraju ojczystego, tradycji i szeroko pojętej kultury narodowej. 

3. Rodzice: 

a) czuwają nad postępami w nauce i zachowaniem swoich dzieci, 

b) współtworzą program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki, 

c) współdziałają ze szkołą w różnych formach, a w szczególności poprzez Radę 

Rodziców Szkoły, 

d) uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami, 

e) dbają o zdrowie, odpowiedni strój i wygląd dziecka, 

f) informują wychowawcę o problemach w celu stworzenia wspólnego frontu działań 

wychowawczych (szczegółowe terminy i zasady kontaktów z rodzicami ustalane są w 

każdym roku szkolnym). 

4. Samorząd uczniowski: 

a) samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, 
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b) samorząd ma prawo zgłaszania własnych propozycji dotyczących programu 

wychowawczego szkoły, 

c) samorząd ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi opinii we 

wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji praw uczniów tj.: 

 -   prawa do organizacji życia szkolnego, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej   

             i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

             oraz   w porozumieniu z dyrektorem, 

- prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

- prawa wydawania gazetki szkolnej, 

d) samorząd ma prawo udzielania poręczenia za uczniów, którym grozi kara wydalenia      

ze szkoły w związku z rażącym naruszeniem zasad w niej obowiązujących. 

5. Pedagog szkolny: 

a) wspiera uczniów, rodziców i nauczycieli w ich działalności wychowawczo - 

profilaktycznej, 

b) organizuje różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

c) prowadzi indywidualną pracę z potrzebującymi wychowankami i rodzicami, 

d) koordynuje współpracę z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno - 

wychowawczy, 

e) pełni dyżury celem udzielenia uczniom, rodzicom i nauczycielom porad lub 

wsparcia, 

f) współprowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne, udostępnia nauczycielom niezbędne 

materiały merytoryczne. 
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ZADANIA DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH 
Zadania do realizacji w klasie I. 

1. Integracja zespołu klasowego. 

2. Adaptacja w nowym środowisku. 

3. Prawa i obowiązki ucznia w Szkole. 

4. Samopoznanie i poznanie wzajemne uczniów. 

5. Podnoszenie poczucia własnej wartości uczniów. 

6.  Profilaktyka uzależnień. 

7. Kultura życia codziennego. 

8. Rozwiązywanie konfliktów. 

9. Profilaktyka HIV/ AIDS. 

10. Orientacja zawodowa - „Poznajemy własne predyspozycje osobowościowe”. 

11. Nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. 

12. Bezpieczeństwo w Szkole. 

13. Przemoc i agresja - czy można jej zapobiec ? 

14. Efektywna nauka. 

15. Higiena pracy umysłowej. 

16. Dokonywanie samooceny. 

17. Profilaktyka uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem narkomanii oraz 

uzależnień od innych substancji psychoaktywnych. 

18. Profilaktyka i aspekty prawne przestępczości wśród dzieci i młodzieży. 

19. Profilaktyka zaburzeń odżywiania- anoreksja, bulimia. 

20. Profilaktyka uzależnień od Internetu i innych mediów. 

 

Zadania do realizacji w klasie II. 

1. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć. 

2. Rozwój kreatywności i twórczego myślenia. 

3. Podnoszenie poczucia własnej wartości uczniów. 

4. Sposoby rozwiązywania konfliktów. 

5. Umiejętność podejmowania decyzji. 

6. Komunikowanie się. 

7. Asertywność- sztuka bycia sobą w kontaktach z innymi. 

8. Agresja w szkole - przejawy i sposoby zwalczania. 
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9. Wartości, którymi można i należy kierować się w życiu. 

10. Moja „Mała Ojczyzna”. Poznawanie dorobku kultury najbliższego środowiska. 

11. Kultura Polski i Europy. 

12. Profilaktyka HIV/ AIDS. 

13. Młodzież w subkulturach. 

14. Zdolności i zainteresowania. 

15. Profilaktyka uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem narkomanii oraz 

uzależnień od innych substancji psychoaktywnych. 

16. Profilaktyka i aspekty prawne przestępczości wśród dzieci i młodzieży. 

17. Profilaktyka zaburzeń odżywiania- anoreksja, bulimia. 

18. Profilaktyka uzależnień od Internetu i innych mediów. 

19. Orientacja zawodowa: 

- poznajemy zawody i kierunki studiów; 

- poznajemy siebie w aspekcie wyboru przyszłego zawodu. 

 

Zadania do realizacji w klasie III i IV. 

1. Rola zainteresowań w życiu człowieka. 

2. Cechy dorosłości. 

3. Znaczenie i rozumienie tolerancji. 

4. Wartości cenione w życiu. 

5. Rola człowieka w rodzinie i środowisku. 

6. Funkcje rodziny - obowiązki rodziców. 

7. Prawa dziecka. 

8. Decyzje, planowanie, rozwiązywanie problemów. 

9. Miłość  - spojrzenie na jej rodzaje. 

11. Stres przed maturą – jak sobie z nim radzić? 

12. Profilaktyka uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem narkomanii oraz 

uzależnień od innych substancji psychoaktywnych. 

13. Profilaktyka i aspekty prawne przestępczości wśród dzieci i młodzieży. 

14. Profilaktyka zaburzeń odżywiania- anoreksja, bulimia. 

15. Profilaktyka uzależnień od Internetu i innych mediów. 

16. Orientacja zawodowa: 
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- zawody przyszłości; 

- nowe kierunki studiów i specjalności; 

- wymagania egzaminacyjne na wybrane kierunki studiów; 

- absolwent na rynku pracy  

- wybór zawodu a moje predyspozycje osobowościowe; 

- cechy idealnego pracownika. 
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ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
Podstawowym warunkiem sukcesu programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

pełna zgoda uczących i rodziców co do celów i metod wychowawczych. Zgodnie z 

Konstytucją RP rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, a szkoła winna wspierać rodzinę 

w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji. 

Dlatego współpraca powinna się opierać na zasadach partnerstwa (z uwzględnieniem 

oczekiwań          i sugestii rodziców dotyczących wychowania) oraz szczerości i zaufaniu. 

Rodzice mają prawo do: 

• znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej klasie i szkole 

• znajomości dokumentów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły,                  w 

szczególności regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

• rzetelnej informacji na temat zachowania swojego dziecka, jego postępów i przyczyn 

ewentualnych trudności w nauce 

• uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci 

Uczący ma prawo prosić rodziców o niezbędne informacje dotyczące warunków,            

w jakich żyją i pracują uczniowie. 

Formy współpracy wychowawczej z rodzicami: 

• spotkania indywidualne 

• stałe spotkania z rodzicami wszystkich uczniów danej klasy w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywające się nie rzadziej niż raz 

na kwartał 

• spotkania rodziców z ekspertami zajmującymi się problemami rozwoju młodzieży 

oraz wskazującymi metody postępowania w różnych sytuacjach 

• kontakty korespondencyjne ( listy do rodziców) i telefoniczne 

• wybór reprezentantów do Rady Rodziców 
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ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOŁY. 
Szkoła pielęgnuje tradycje wewnątrzszkolne oraz dziedzictwo kulturowe regionu i kraju 

poprzez organizowanie różnorodnych uroczystości i akademii, przygotowywanie 

okolicznościowych gazetek, udział w konkursach wiedzy i konkursach artystycznych.    

W działaniach tych aktywny udział biorą uczniowie wspomagani przez nauczycieli, 

wychowawców i rodziców. 

a) Uroczystości, imprezy i inne wydarzenia szkolne: 

- Uroczysta inauguracja roku szkolnego 

- Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

- Dzień Edukacji Narodowej 

- Święto Odzyskania Niepodległości 

- Andrzejki 

- Mikołajki 

- Spotkania wigilijne 

- Spotkania z rodzicami - listy gratulacyjne dla rodziców najlepszych uczniów 

- Studniówka 

- Walentynki 

- Pierwszy Dzień Wiosny 

- Dzień sportu 

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

- Święto Patrona 

- Imprezy kulturalne - wyjścia do kina, teatru, muzeum, na koncerty, wystawy 

- Imprezy turystyczne - rajdy, biwaki, wycieczki, pikniki 

- Pożegnanie absolwentów 

- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

b) Prezentacja szkoły i osiągnięć uczniów. 

Prezentacja dorobku szkoły i osiągnięć uczniów pozwala na poznanie historii i tradycji 

szkoły oraz wpływa na identyfikowanie się z nią uczniów i rodziców. Mobilizuje uczniów 

do rzetelnego i systematycznego wypełniania swoich obowiązków. Zachęca do 

samodzielnego i kreatywnego działania. Dorobek szkoły i sukcesy uczniów można 

przedstawić poprzez: 

- wystawy prac uczniów, 
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- wystawy prac konkursowych, 

- kącik patrona, 

- gazetki ścienne i tablice informacyjne, 

- szkolną stronę internetową, 

- prezentację pucharów, medali i dyplomów, 

- współpracę z mediami  
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EWALUACJA PROGRAMU 

Analiza skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły będzie polegać 

na bieżącym monitorowaniu oraz cyklicznie dokonywanej ewaluacji. 

Przez monitorowanie należy rozumieć systematyczną obserwację przebiegu realizacji 

przyjętych celów i zadań wychowawczych dokonywaną różnymi metodami. W zbieraniu 

informacji o zachowaniach uczniów będą także wykorzystywane zapisy monitoringu 

wizyjnego. 

Ewaluacja będzie pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych służącą ocenie 

wartości programu. Jej wyniki będą decydowały o potrzebie modyfikacji podejmowanych 

działań wychowawczych. 

Przynajmniej raz w roku szkolnym będzie przeprowadzane badanie ewaluacyjne z 

zastosowaniem podanych niżej kryteriów. 

1. Celowość podejmowanych działań 

• Czy cele wychowania zostały dobrane trafnie z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych 

ucznia szkoły ponadgimnazjalnej? 

2. Komunikatywność 

• Czy program jest przejrzysty w swej strukturze? 

• Czy cele i zadania są sformułowane w sposób zrozumiały? 

3. Realność 

• Czy program jest możliwy do realizacji? 

4. Jawność 

• Czy uczniowie i rodzice znają zawarte w programie cele i świadomie uczestniczą w ich 

realizacji? 

5. Spójność 

• Czy treści programu są spójne z zapisami podstawy programowej kształcenia ogólnego i 

statutu szkoły? 

• Czy opracowywane przez nauczycieli plany pracy wychowawczej są zgodne z treścią 

programu? 

6. Aktywizacja 

• Czy w realizacji programu uczestniczą przedstawiciele wszystkich ogniw społeczności 

szkolnej? 
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• W jakim stopniu rodzice angażują się w realizację zadań wychowawczych i 

profilaktycznych? 

7. Efektywność 

• Czy są widoczne pozytywne efekty wdrażania programu? 

Przykładowe metody i formy ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego: 

1. Analiza wyników w nauce i zachowaniu. 

2. Analiza frekwencji. 

3. Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach ( także z wykorzystaniem zapisów 

monitoringu wizyjnego). 

4. Analiza osiągnięć pracy pozalekcyjnej. 

5. Śledzenie losów absolwentów. 

6. Rozmowy z uczniami, rodzicami, pedagogiem i nauczycielami. 

7. Anonimowe ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
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UWAGI  KOŃCOWE 
Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego jest 

dokumentem otwartym. Jego treść może ulegać zmianom i modyfikacjom wraz z 

przekształcającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. 

Zapisy programu formułują ogólne założenia i oczekiwania dotyczące pożądanych efektów 

wychowania. 

Szczegółowe zadania w zakresie działań wychowawczych będą zawarte w odrębnych 

dokumentach stałych lub opracowywanych zgodnie z potrzebami i wymogami na dany rok 

szkolny. Dokumenty te stanowią załączniki do programu wychowawczego. Należą do nich: 

1. Regulamin oceniania zachowania uczniów, 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, 

3. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów, 

4. Plany pracy wychowawców klasowych na dany rok szkolny, 

5. Plan pracy pedagoga, 

6. Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych, 

7. Plany pracy kół zainteresowań i organizacji szkolnych, 

8. Plany pracy samorządu uczniowskiego, 

9. Autorskie programy edukacyjno-wychowawcze 


