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PREAMBUŁA
Celem edukacji w branżowej szkole I stopnia jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji
zawodowych, a także, jak w przypadku innych typów szkół, do pracy i życia w warunkach
współczesnego świata. Kształcenie ogólne w branżowej szkole I stopnia otwiera proces uczenia się
przez całe życie. Poza kształceniem zawodowym, branżowa szkoła I stopnia ma za zadanie
wyposażyć uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia,
umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz
umożliwiający kontynuację kształcenia w branżowej szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze
doskonalenie lub modyfikowanie.
Celem kształcenia ogólnego w branżowej szkole I stopnia jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii
i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie.
Do najważniejszych umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia ogólnego w branżowej
szkole I stopnia należą:
1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, w tym
tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym
oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do
identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych
na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie,
jak i w piśmie;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

8) umiejętność pracy zespołowej.
W branżowej szkole I stopnia kontynuowane jest kształcenie umiejętności posługiwania się
językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego
zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.
Ważnym zadaniem branżowej szkoły I stopnia jest przygotowanie uczniów do życia
w społeczeństwie informacyjnym. Szkoła musi stwarzać uczniom warunki do nabywania
umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów.
Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna,
dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów
multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów
biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielem - bibliotekarzem w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania
i wykorzystywania informacji.
Środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie ,
toteż zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić
dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania
mediów.
Ważnym celem działalności branżowej szkoły I stopnia jest skuteczne nauczanie języków obcych.
Bardzo ważne jest dostosowanie zajęć do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał on na
wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Szkoła powinna też poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk
przyrodniczych i ścisłych.
W procesie kształcenia ogólnego branżowa szkoła I stopnia kształtuje u uczniów postawy
sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość,
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych
ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość
do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju
społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania
tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Działalność edukacyjna branżowej szkoły I stopnia jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje
całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym i profilaktycznym.
Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo –profilaktyczny szkoły tworzą
spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich
przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele obowiązani są do podejmowania działań mających na celu
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb
i możliwości. Uczniom z niepełnosprawnością , w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się ponadto do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa
uczenia się.
W branżowej szkole I stopnia wymaga się od uczniów wiadomości i umiejętności zdobytych na
wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Zadaniem szkoły jest także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii
i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska
szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie dzieci
i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla
środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju,
motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.
Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma
nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym
w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych.
Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności
musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie
właściwych warunków wychowania. Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym
momencie życia dziecka.
Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości Pierwszymi
wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny
i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej,
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane
przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie
czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces
wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez
które formuje się osobowość młodego człowieka.

Program wychowawczo- -profilaktyczny obejmuje:
 treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów
 treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany przy aktywnej
współpracy nauczycieli, uczniów oraz rodziców i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną
po uzyskaniu akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Podstawą tworzenia programu była diagnoza wartości wyznawanych przez społeczność
szkolną oraz sytuacji wychowawczej i profilaktycznej szkoły .
Celem programu jest stworzenie jednolitej koncepcji wychowawczo-profilaktycznej zgodnej
z obowiązującymi aktami prawnymi, oczekiwaniami oraz potrzebami środowiska szkolnego oraz
lokalnego.
Podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń. Szkoła jedynie wspomaga wychowawczą i
profilaktyczną rolę rodzinę. Za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego odpowiada
cała społeczność szkolna: nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice.

WSTĘP
Szkoła Branżowa I stopnia im . Św. Jana Pawła II z oddziałami Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 2 położona jest w dzielnicy Siemianowic Śląskich : Michałkowicach – na granicy
miast Piekar Śląskich i Chorzowa. Jest placówką, do której uczęszczają uczniowie z różnych szkół
i miast śląskiej aglomeracji.
Społeczność szkolna jest zróżnicowana kulturowo i środowiskowo. Środowisko szkolne
podzielić można na: tradycyjnie Śląskie, zasymilowane z ludnością Śląska i obojętne kulturowo –
spoza terenu Śląska. Nasi uczniowie wychowują się w środowiskach zróżnicowanych pod
względem socjalnym oraz opiekuńczo – wychowawczym. Znaczna część uczniów

żyje w

rodzinach niepełnych, zrekonstruowanych , wychowuje się w rodzinach zastępczych lub
placówkach opiekuńczo-wychowawczych .
Przeprowadzona w środowisku szkolnym diagnoza pozwoliła określić sukcesy, jakie
osiągnęliśmy w sferze wychowawczej i profilaktycznej

oraz wskazała problemy, na które

powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w pracy wychowawczo-profilaktycznej.
Sukcesami wychowawczymi szkoły są:
 poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole,
 właściwe relacje uczniów z nauczycielami,
 aktywność społeczna uczniów, działania wolontariatu ,
 poprawne relacje pomiędzy uczniami,
 dobra współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi wspomagającymi szkołę,
 znajomość zasad i norm postępowania w naszej szkole,
 przestrzeganie przez większość uczniów zasad i norm obowiązujących w szkole,
 postrzeganie wychowawców-nauczycieli

jako dobrych organizatorów życia klasowego,

szkolnego ,od których uczniowie otrzymują wsparcie i pomoc,
 tolerancja wobec innych ludzi, w szczególności: osób starszych, niepełnosprawnych, ludzi
innych kultur .
W naszej szkole stwarzamy uczniom możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań.
Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych, są realizowane projekty edukacyjne ,
wychowawcze i profilaktyczne .
Zapewniamy uczniom specjalistyczną opiekę: pedagogów, a w razie potrzeby innych
specjalistów : np. socjoterapeutów, oligofrenopedagogów .

W ostatnich latach szkoła nabrała nowoczesnego charakteru. Powstały nowocześnie
wyposażone pracownie zawodowe, np do nauki fryzjerstwa, itp. komputerowe, przedmiotowe.
Sale lekcyjne zostały zaopatrzone

się urządzenia multimedialne, tablice interaktywne.

Wyremontowano aulę , powstało Centrum Multimedialne ( biblioteka) .
Corocznie szkoła organizuje różnego rodzaju festyny, festiwale kultury , happeningi, w których
aktywnie uczestniczy cała społeczność szkolna. Uczestniczymy jako szkoła w imprezach lokalnych
: w Industriadzie , Metropolitalnym Święcie Rodziny itp.
W celu zapewnienia uczniom optymalnych szans rozwoju, właściwego wprowadzenia
w role społeczne i przygotowania do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy szkoła ściśle
współpracuje z następującymi instytucjami: organem nadzoru pedagogicznego, organem
prowadzącym, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, MOPS-em,

Sądem Rejonowym

w Siemianowicach Śl.– Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Zespołem Służby Kuratorskiej
Komendą Miejską Policji w Siemianowicach

Śląskich, Powiatowym Urzędem Pracy,

Siemianowickim Centrum Kultury, Strażą Miejską, Muzeum Miejskim , Biblioteka Miejską
w Siemianowicach Śl., Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Ofiarom Przestępstw , SKA Szafran,
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Siemianowicach Śl., Stowarzyszeniem Ludzi
Aktywnych” Kangurek”, a także

z parafią rzymskokatolicką św. Michała Archanioła oraz

z Rodziną Szkół im Jana Pawła II .
WARTOŚCI WYBRANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ
W ogólnoszkolnej ankiecie z udziałem wszystkich uczniów i rodziców szkoły zostały wybrane
najważniejsze wartości:


rodzina



bezpieczeństwo



miłość



przyjaźń



patriotyzm



uczciwość



zaangażowanie



tradycja



sprawiedliwość



odpowiedzialność.

DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW (CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE
NARZĘDZIA EWLUACYJNE I DIADNOSTYCZNE)
Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb
i problemów występujących w środowisku szkolnym w oparciu o:
 obserwacje zachowań uczniów,
 rozmowy indywidualne z uczniami
 konsultacje z rodzicami,
 konsultacje z nauczycielami
 spostrzeżenia wychowawców,
 konsultację z instytucjami wspomagającymi szkołę w jej funkcjach dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych, takimi jak:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- Sąd Rejonowy - kuratorzy zawodowi i społeczni,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pracownicy socjalni, asystenci rodzinni.
 ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki,
 analizę czynników chroniących oraz czynników ryzyka.
Program Wychowawczo- Profilaktyczny w Szkole Branżowej I stopnia im. Jana Pawła II
z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Siemianowicach Śląskich
opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktycznowychowawczej w placówce przy użyciu następujących narzędzi:
1. ankiety skierowanej do rodziców dotyczącej bezpieczeństwa w szkole.
2. analizy ankiety skierowanej do nauczycieli szkoły

dotyczącej bezpieczeństwa w szkole

oraz problemu przemocy.
3.analizy ankiety przeprowadzonej na grupie 100 uczniów dotyczącej oceny bezpieczeństwa szkoły,
zagrożeń oraz atmosfery w szkole.
4.obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, wyjściach tematycznych ,
uroczystościach szkolnych, na korytarzach w czasie przerw, w drodze do i ze szkoły;
5. dokumentacja zgromadzona w związku z ewaluacją zewnętrzną ;
6. wyników ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.

Pozostała dokumentacja wykorzystana w konstruowaniu Szkolnego Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego :
1.dokumentacja z uczestnictwa w realizowanych dotychczas programach profilaktycznych
i wychowawczych w szkole,
2.dokumentacja dotycząca działań interwencyjnych – dokumentacja pedagoga szkolnego,
wychowawców, wpisy do dzienników szkolnych dotyczące kontaktów z rodzicami, protokoły
z posiedzeń zespołów wychowawczych, zeszyty uwag,
3.analiza osiągnięć szkolnych – na podstawie klasyfikacji końcoworocznej,
4.analiza wyników egzaminów gimnazjalnych,
5.analiza frekwencji za rok szkolny,
6.wyniki ankiety przeprowadzonej w związku z realizacją projektów Centrum Edukacji
Obywatelskiej : „Szkoła Demokracji” w roku szkolnym 2015/2016,
Celem diagnozy było zbadanie:
1. Poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.
2. Oceniania uczniów.
3. Relacji uczeń – rodzic – nauczyciel.
4. Życia szkolnego.
Uzyskane wyniki pozwoliły wysunąć następujące wnioski.
Podstawowym celem badań było zebranie wiarygodnych informacji dotyczących występowania
i rozmiarów zachowań ryzykownych naszych uczniów takich, jak: używanie substancji
psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, papierosy i in.), agresja i przemoc wśród młodzieży,
trudności szkolne, brak troski o własne zdrowie.
Dzięki badaniom przeprowadzonym wśród uczniów, rodziców i nauczycieli uzyskaliśmy
informacje dotyczące:


ochrony dziecka – ucznia przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami), które
hamują bądź zakłócają jego prawidłowy rozwój,



zapobiegania zachowaniom niepożądanym,

tj. agresja, przemoc, uzależnienia

i właściwe reagowanie w chwili pojawiania się ich na terenie naszej szkoły lub
w środowisku okołoszkolnym,


promowania zdrowego stylu życia i alternatywnych sposobów spędzania wolnego
czasu,



poprawy komunikacji w relacjach nauczyciel – uczeń, uczeń – rodzic, uczeń – uczeń,



umiejętności wskazania zachowań niepożądanych w relacjach rówieśniczych,



realizacji obowiązku nauki

(wagary, opuszczanie pojedynczych lekcji, ucieczki

z lekcji, spóźnienia na lekcje),


stopnia bezpieczeństwa w szkole,



poziomu motywacji do nauki.

Analiza wyników badań.
Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego i przeprowadzonej diagnozy dokonano
identyfikacji niepokojących objawów w dwóch obszarach:
1. Naruszania dyscypliny szkolnej – absencja szkolna, wagary, spóźnienia, łamanie regulaminu
szkoły.
2. Niepożądanych zachowań w środowisku uczniowskim – używanie alkoholu i innych substancji
odurzających, przemoc rówieśnicza, agresja słowna .

Identyfikacja niepokojących objawów
1. Wskaźniki naruszania dyscypliny
szkolnej:
- niska frekwencja uczniów
- wagary
- spóźnienia
- opuszczanie pojedynczych lekcji
- nieprzestrzeganie norm postępowania w
stosunku do kolegów, nauczycieli i
pracowników szkoły

Werbalizacja problemów szkolnych

- łamanie dyscypliny szkolnej
- ucieczka przed odpowiedzialnością
- lęk przed szkołą, oceną, nauczycielem
- brak zainteresowania ze strony rodziców
- zaznaczenie swojej odrębności
- zachowania demonstracyjne, opozycyjne i
buntownicze
- rozładowanie złości
- manifestacja opozycji wobec autorytetów,
norm i wartości ogólnie akceptowanych

- niskie potrzeby edukacyjne

- niska potrzeba osiągnięć i sukcesu
- brak motywacji do nauki
- traktowanie nauki jako nakazu
- brak kontroli ze strony rodziców

- słabe zainteresowanie młodzieży celami
i zadaniami stojącymi przed szkołą, bycie
odpowiedzialnym za wyniki jej pracy

- niska samoocena uczniów
- brak odpowiedzialności za siebie i innych
- przedkładanie przyjemności nad obowiązki

2.Wskaźniki zachowań ryzykownych
w środowisku szkolnym:
- zażywanie środków odurzających:
narkotyki, środki psychotropowe, środki
zastępcze, nowe substancje psychoaktywne,
- picie alkoholu,

- palenie papierosów przez uczniów,

- różne formy agresji i przemocy w szkole,

- wchodzenie w zachowania ryzykowne,
- demonstracja zachowań pozwalających
na pozorne osiągnięcie wyższej pozycji
społecznej lub wyższego poziomu rozwoju,
- niemożność spełnienia oczekiwań osób
znaczących,
- presja rówieśnicza,
- działania zmierzające do zademonstrowania
sobie i innym osobom znaczącym ważnych
atrybutów własnej tożsamości,
- identyfikacja z dysfunkcyjną grupą
młodzieżową (preferowanie określonych
negatywnych zachowań oraz negatywnego
systemu wartości),
- redukcja lęków, frustracji, obaw związanych
z niepowodzeniami w realizowaniu zadań
szkolnych i niemożność spełnienia
oczekiwań rodziców
- niemożność spełnienia oczekiwań osób
znaczących

- niska kultura słowa, wulgaryzmy, agresja
słowna,
Określenie czynników ryzyka i czynników chroniących oraz sformułowanie działań
osłabiających i wzmacniających .

Czynniki ryzyka











Czynniki chroniące wspólne dla zachowań
problemowych.

Związane z jednostką
poszukiwanie wrażeń
 zaangażowanie religijne
nieadekwatna ekspresja gniewu
 czytelne wartości, normy, zasady
zaburzenia zachowania
 poczucie sensu życia
przemoc wobec otoczenia
 przekonanie o szkodliwości środków
psychoaktywnych
preferowanie niezależności
 docenianie osiągnięć szkolnych
niepowodzenia szkolne,
drugoroczność
 kompetencje społeczne
niska zaradność życiowa
 zaangażowanie społeczne
relacje ze środowiskiem
 umiejętności życiowe
dysfunkcyjnym rówieśniczym
 aspiracje życiowe i cele życiowe
niska samoocena, wiara we własne
 poczucie własnej tożsamości





możliwości
deprecjonowanie siebie
presja rówieśnicza
słaba motywacja do nauki



















samodyscyplina i samoregulacja
sukcesy szkolne
zainteresowanie nauką
atmosfera szkolna motywująca do
nauki
aktywność poznawcza ucznia

Związane z grupą rówieśniczą
zachowania problemowe rówieśników
 konstruktywne i bogate doświadczenia
społeczne i poznawcze
postawy
akceptujące
wśród
rówieśników
 pozytywna aktywność społeczna
negatywna presja rówieśnicza
 przynależność do grupy o
pozytywnym charakterze
brak umiejętności społecznych
 zaangażowanie w grupowe zajęcia
modelowanie postaw negatywnych,
pozalekcyjne
nieakceptowanych
 pozytywna kontrola rówieśnicza
 zasady, wartości i normy ważne w
szkolnej społeczności
 edukacja rówieśnicza mająca na celu
modelowanie postaw prozdrowotnych
 budowanie prawidłowych relacji
rówieśniczych , w całej społeczności
szkolnej
Związane z rodziną
kryzys wartości rodziny
 świadomość społeczna
bezrobocie
 rola relacji dziecko – rodzic
dysfunkcja rodziny
brak relacji dziecko – rodzina – szkoła
brak pozytywnych wzorców zachowań
wśród dorosłych

Zalecenia dla szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego .


organizowanie systematycznych działań informacyjno – edukacyjnych dla uczniów, rodziców
i nauczycieli,



organizowanie spotkań wychowawczych z rodzicami (problemowych, tematycznych),



organizowanie w szkole imprez tematycznych (happeningi, konkursy, przedstawienia, debaty
wewnątrzszkolne),



stworzenie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, osobowe relacje pomiędzy nauczycielami
i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia młodzieży, szczególnie w trudnych dla nich
sytuacjach) sprzyjającego procesowi dydaktycznemu i wychowawczemu,



nauczyciele – rodzice- modelowanie właściwych postaw dorosłych,



kształtowanie systemu wartości uczniów – czerpanie ze wzorców osobowych,



nabycie umiejętności społecznych,



edukacja rówieśnicza , doradztwo rówieśnicze



wypracowanie procedur szkolnych wobec palenia papierosów, picia alkoholu i odurzania się
substancjami psychoaktywnymi, narkotykami , dopalaczami oraz konsekwentne ich wdrażanie
(jasne określenie wymagań co do zachowań uczniów oraz reakcji szkoły na zachowania
nieprawidłowe, informowanie o tym uczniów i rodziców, innych instytucji ),



tworzenie warunków do wchodzenia w sytuacje społeczne,



budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań
wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzonych przez nauczycieli,



pomoc uczniom mającym problemy w nauce, zapobieganie drugoroczności,



wczesne rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka i kierowanie ich do pedagoga, innych instytucji
pracujących na rzecz szkoły i wychowanka,



kierowanie uczniów zagrożonych (w porozumieniu z rodzicami) do instytucji udzielającej porad
specjalistycznych,



udostępnianie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą,



szkolenie

kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności

wychowawczych,


współpraca z instytucjami uprawnionymi do pomocy w szkole w realizowaniu szkolnej
profilaktyki,

WIZJA
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich to szkoła przyjazna i
życzliwa dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju
intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich
wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa
historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata,
odnosić sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.
MISJA
Szkoła swoją działalność opiera na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania
wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno –
wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Kształtują
właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich
osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej
atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i

umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych. Nauczyciele rozbudzają chęć i
szacunek do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, a przede wszystkim dążą do
rozwijania u uczniów poczucia dumy z osiąganych wyników i wzmocnienia samooceny.
Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i
respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy,
poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie
odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych.
MODEL ABSOLWENTA
Dążeniem Szkoły Branżowej I Stopnia

jest przygotowanie uczniów do efektywnego

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu
odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:
 posługuje się językiem ojczystym w mowie i piśmie,
 zna dziedzictwo kultury regionalnej, narodowej i europejskiej,
 jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
 umie porozumiewać się i rozwiązywać problemy w sposób twórczy,
 stale się uczy i doskonali,
 dzieli się swoją wiedzą i współpracuje w zespole,
 potrafi sprawnie posługiwać się językami obcymi,
 umie korzystać z różnych źródeł informacji, ze zdobyczy nauki i wykorzystuje najnowsze
techniki multimedialne,
 w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
 jest odpowiedzialny za swoje czyny, ponosi konsekwencje wszelkich działań,
 szanuje rodzinę,
 jest kulturalny, obowiązkowy, samodzielny,
 promuje zdrowy styl życia,
 jest aktywny i ciekawy świata,
 potrafi planować swoją pracę i ją organizować,
 jest wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów,
 w życiu kieruje się następującymi wartościami: życzliwością, uczciwością, miłością,
altruizmem i tolerancją,
 dba o bezpieczeństwo własne i innych,
 jest przygotowany do pracy w warunkach współczesnego świata.

CELE OGÓLNE
Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym i profilaktycznym.
Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, przyjazna dla młodych ludzi , panował w niej
klimat sprzyjający dobrej atmosferze pracy uczniów i nauczycieli.
Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni,
kreatywni i empatyczni, by czuli przynależność do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi
koleżeństwa i przyjaźni.
Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, doradcą
zawodowym , pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu
zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest
wszechstronny rozwój ucznia ku dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej,
duchowej i społecznej.
Podstawowym celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie
dzieci i młodzieży w ich wszechstronnym rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym,
ryzykownym.
Szkoła, jako środowisko wychowawcze, ma za zadanie wspomagać wychowanków w
osiąganiu optymalnego rozwoju, kształtować odpowiednie postawy, umożliwić korygowanie
deficytów w celu osiągnięcia maksymalnych efektów edukacyjnych. Powinna także prowadzić
działania profilaktyczne, mające na celu przeciwdziałanie już istniejącym, jak i mogącym się
pojawić zagrożeniom, a także wspierać uczniów w sytuacjach trudnych.
Ważnym

elementem

w

realizacji

programu

wychowawczo-profilaktycznego

jest

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
regionalnej, budowanie postawy patriotycznej.

Uczeń ma być także świadomy swoich praw

i obowiązków, ma mieć poczucie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej.
Młodzież naszej szkoły powinna na bieżąco być zaznajamiania z zagrożeniami współczesnego
świata, a jeśli zostanie zachwiane jego

poczucie bezpieczeństwa i zdrowia, powinien nabyć

umiejętności prawidłowej na nie reakcji. Ma również zapobiegać wszelakim zjawiskom
i zachowaniom agresywnym. Powinien również zawierać treści dotyczące kształtowania
właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań

chroniących zdrowie własne i innych, propagowania ekologicznego stylu życia. Powinien także
motywować do prowadzenia zdrowego stylu życia.
STRATEGIE WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE:
Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia
oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej
dojrzałości w sferze:
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań
prozdrowotnych,
2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie
środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania
wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy,
umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny
rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie
podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu
wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia
oraz zachowań proekologicznych,
4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji
rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także
nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
6) doskonalenie

umiejętności

nauczycieli

i

wychowawców

w

zakresie

budowania

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej
pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub
opiekunów,
8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
w życiu społecznym,
9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej
i światowej,
10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu
modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji,
dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do
uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych
pracowników szkoły.
Działalność alternatywna, której celem jest pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych
(sukcesu, przynależności) oraz osiąganiu satysfakcji życiowej poprzez stwarzanie możliwości
zaangażowania się w działalność o pozytywnym charakterze (artystyczna, sportowa, społeczna itp.:
koła zainteresowań, festyny, zajęcia i zawody sportowe, konkursy, praca w organizacjach
działających na terenie szkoły, organizowanie pomocy w nauce, wycieczki szkolne, imprezy
kulturalne).
Działalność interwencyjna, np. poradnictwo rodzinne i indywidualne, pomoc psychologicznopedagogiczna,

telefon

zaufania,

doradztwo,

terapia,

socjoterapia

są

dostosowywane

do indywidualnych potrzeb uczniów z grupy podniesionego ryzyka; celem tych działań jest pomoc
osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ich problemów oraz wspieranie
w sytuacjach kryzysowych. Do tych strategii należy także: stosowanie procedur interwencyjnych,
współpraca z Policją, sądem, MOPS-em i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu
życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych
niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji
psychoaktywnych , środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych: dopalaczy ,
2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną,
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko
zachowań ryzykownych,
3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie
zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
Działania te obejmują w szczególności:
1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów
profilaktycznych

i

promocji

zdrowia

psychicznego

dostosowanych

do

potrzeb

indywidualnych i grupowych
2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej
pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę
podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez
uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków
zachowań ryzykownych.
Struktura oddziaływań wychowawczych
1. Dyrektor szkoły:
 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom
pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym oraz Samorządem
Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku nauki,
 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad
oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Rada pedagogiczna:
 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań
profilaktycznych,
 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w
porozumieniu z Radą Rodziców ,
 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach
zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
3. Nauczyciele:
 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają
zagrożenie dla ucznia,
 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia
młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na
swoich zajęciach,
 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
4. Wychowawcy klas:


diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,



rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,



na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym
Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla
klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego
i potrzeby uczniów,

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej
pracy,
 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i
obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 są członkami Zespołu Wychowawczego,
 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole
procedurami,
 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów,
pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych
potrzebach,
 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom
podopiecznych,
 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz
dzieci i młodzieży,
 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

5. Zespół Wychowawczy:
 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży
demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi
na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności,
karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,
w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej
i profilaktycznej szkoły.
6. Pedagog szkolny :
 diagnozuje środowisko wychowawcze,
 zapewnia uczniom pomoc pedagogiczno - psychologiczną w odpowiednich formach,
 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub
stałej opieki,
 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela
pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i
poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną,
7. Rodzice:
 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 Rada Rodziców - uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

8. Samorząd uczniowski:


jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i
możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 współpracuje z Zespołem Wychowawczym i Radą Pedagogiczną,
 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOŁY:
Ceremoniał jest częścią tradycji szkoły stanowiącą istotny element programu wychowawczego.
Tradycja szkolna opiera się na jej historii, obrzędowości i ceremoniale.
Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez zwyczajów. Ma na celu
organizację życia szkoły, realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkoły.
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:
 rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 obchody Święta Patrona Szkoły
 uroczystości związane z obchodami świąt państwowych i ważnymi wydarzeniami z historii
kraju
 obchody Dnia Edukacji Narodowej
- uroczystości związane z kultywowaniem tradycji religijnych , np. Wigilie klasowe, Jasełka
 obchody świąt związanych z kultywowaniem tradycji rodzinnych
 działania związane ze współpracą ze środowiskiem lokalnym
 integracja środowiska szkolnego i lokalnego m.in. Święto Szkoły, Dni Otwarte, Festiwal
Kultury Antynuda, itp.
 udział w kampaniach , akcjach profilaktycznych
 udział w akcjach promujących zdrowy styl życia, ekologię.

TRYB POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH
 Procedury zapobiegania niedostosowaniu społecznemu.
 Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego i usprawiedliwiania nieobecności
 Procedura postępowania w przypadku ujawnienia w placówce oświatowej substancji, co do
której istnieje podejrzenie, że jest środkiem odurzającym lub ujawnienia ucznia, którego
zachowanie wskazuje, ze może być pod wpływem środka odurzającego.
 Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia, którego
zachowanie wskazuje na użycie alkoholu lub jego posiadanie.
 Procedura postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego .
 Procedura dotycząca uczennic w ciąży.
 Procedura składania skarg i wniosków oraz karania i nagradzania uczniów.
HARMONOGRAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH (załącznik)

EWALUACJA
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat
prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu
wychowawczo-profilaktycznego.
Cele ewaluacji:
- Ocena skuteczności szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
- Sformułowanie wniosków, które będą stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian w programie.
Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:


obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,



analizę dokumentacji,



przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,



wywiady ,



rozmowy z rodzicami,



wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds.

ewaluacji. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada
Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez Radę
Pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śl.
w dniu 28 września 2017 r.
Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śl. w dniu ………………………….

