Program wychowawczy
Zespołu Szkół nr 3 w Płocku

Wstęp
Jednym z najważniejszych zadao szkoły jest wspieranie rodziców
w wychowaniu dzieci. Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 3 w Płocku został
opracowany po wcześniejszym wnikliwym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwao
rodziców oraz nauczycieli. Diagnoza problemów szkoły i potrzeb środowiska stała się
podstawą do planowania działao profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych
i informacyjnych. Ich efektem będzie pełny i wszechstronny rozwój ucznia oraz
wyposażenie go w spójny system wartości.
Naszym celem jest przygotowanie uczniów do życia w świecie, który stawia
coraz to nowe, większe wymagania. Jednocześnie dajemy im szansę własnego
rozwoju i osiągania dobrej pozycji społecznej, stosownej do wiedzy oraz kwalifikacji.
Jesteśmy szkołą nastawioną na łączenie nowoczesności z tradycyjnym
systemem wartości. Dbamy o wysoką jakośd usług edukacyjnych. Wychodzimy
z założenia, że człowiek powinien kształcid się przez całe życie. Nasi nauczyciele
nieustannie zdobywają nowe umiejętności i rozbudzają aspiracje edukacyjne
uczniów.
Wychowujemy młodzież w duchu tolerancji i szacunku do innych.
Kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie oraz poczucie tożsamości
regionalnej. Jesteśmy przeświadczeni, że wiedzę i umiejętności należy przekazywad
i rozwijad w atmosferze szacunku i życzliwości, w duchu poszanowania ludzkiej
godności. Dlatego inwestujemy w relacje międzyludzkie respektujące podmiotowośd
oraz w działania wzmacniające samorządnośd uczniów. Uczymy poszanowania
tradycji i kultury narodowej, ale też otwartości na kulturę innych krajów.
Pokazujemy, jak w twórczy sposób rozwiązywad problemy, jak skutecznie realizowad
własne cele życiowe, jak prezentowad swoje możliwości oraz umiejętności.
Przygotowujemy do działania zespołowego. Uczymy wytrwałości i odpowiedzialności,
życzliwości względem drugiego człowieka, szacunku dla środowiska naturalnego,
w którym wszyscy żyjemy, i dbałości o własne zdrowie.
Deklarujemy szacunek dla niezależności i swobody w obieraniu własnych
celów i ideałów, czyniąc jednocześnie wszystko, by nasi uczniowie znali obowiązujące
normy społeczne, dobre wzorce i wartości uniwersalne.

Założenia ogólne
Zespół Szkół nr 3 w Płocku stanowi wspólnotę, w której wszystkie organy
szkoły współpracują dla dobra uczniów.
W podejmowanych działaniach kierujemy się wyznawanymi społecznie
wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka. Wychowujemy
młodzież w duchu uniwersalnych wartości moralnych i humanistycznych, tolerancji,
demokracji, wolności, patriotyzmu, przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności
i otwartości na świat. Przygotowujemy uczniów do świadomego, dojrzałego,
racjonalnego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz do rzetelnego pełnienia ról
społecznych i zawodowych. Działania wychowawcze, opiekuocze i edukacyjne
koncentrujemy na dobru nastolatków, tworząc warunki sprzyjające intelektualnemu,
emocjonalnemu, społecznemu, fizycznemu i estetycznemu rozwojowi młodzieży.
Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców oraz środowiska
lokalnego. Dążymy do ścisłego współdziałania z rodzicami jako naturalnymi
sojusznikami zintegrowanych oddziaływao wychowawczych.

Główne zadania wychowawcze:
 tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego, sprzyjającego
wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
 przygotowanie uczniów do ustawicznej pracy nad sobą, wdrażanie do samodzielności
i przyjmowania odpowiedzialności za własny rozwój, zachowanie i dokonywane
wybory,
 integrowanie oddziałów klasowych, budowanie poczucia przynależności do grupy
i więzi ze szkołą,
 stwarzanie warunków do nabywania i rozwijania przez uczniów kompetencji
osobistych i umiejętności: społecznych, komunikacyjnych, twórczego rozwiązywania
problemów i sytuacji konfliktowych, autoprezentacji, współpracy w zespole,
formułowania własnych opinii, respektowania punktu widzenia innych osób itp.,
 promowanie wartości prospołecznych, zapobieganie wszelkim przejawom zachowao
agresywnych, w tym cyberprzemocy,
 wdrażanie działao antydyskryminacyjnych, rozwijanie postawy tolerancji i szacunku
względem drugiego człowieka,
 zapobieganie uzależnieniom,
 tworzenie środowiska szkolnego, w którym panują jasne, jednoznaczne reguły
współżycia społecznego, akceptowane i respektowane przez wszystkich członków
społeczności szkolnej,

 konsekwentne reagowanie wychowawcze na przejawy zachowao niepożądanych,
promowanie zasad savoir-vivre i kultury języka,
 kształtowanie postaw obywatelskich, związku ze środowiskiem lokalnym
i pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej,
 promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie świadomości proekologicznej,
 kształtowanie pożądanych cech i wartości uniwersalnych,
 wspieranie rodziców w procesie wychowania,
 doskonalenie samorozwoju nauczyciela-wychowawcy.
Model absolwenta szkoły:
 posiada umiejętnośd zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy
w praktyce, umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśled,
 jest świadomy własnych zdolności i umiejętności, odpowiedzialny za własny rozwój,
naukę i zachowanie,
 systematycznie rozwija własne zainteresowania, zdolności i umiejętności,
 potrafi w sposób refleksyjny planowad i organizowad własną pracę, współdziała
w zespole,
 dba o bezpieczeostwo własne oraz innych osób, jest nastawiony na zachowania
prozdrowotne i proekologiczne,
 elastycznie reaguje na wymagania zmieniającego się rynku pracy,
 szanuje dziedzictwo historyczne i narodowe, kultywuje tradycje regionu i ojczyzny,
mądrze korzysta z dóbr kultury,
 uznaje system wartości uniwersalnych leżących u podstaw cywilizacji europejskiej,
 zna i stosuje w życiu zasady savoir-vivre, przestrzega norm społecznych i kultury
języka,
 potrafi aktywnie funkcjonowad w społeczności lokalnej,
 w sposób konstruktywny i z poszanowaniem godności innych ludzi rozwiązuje
sytuacje trudne i konfliktowe,
 jest skłonny udzielad bezinteresownej pomocy innym,
 unika zachowao agresywnych i przemocowych, w tym cyberprzemocy,
 cechuje się tolerancyjną postawą wobec innych, zwalcza przejawy dyskryminacji,
 potrafi funkcjonowad w społeczeostwie informacyjnym, rozumie przemiany
zachodzące we współczesnym świecie,
 sprawnie komunikuje się w językach obcych, korzysta z nowoczesnych technologii.

Cele ogólne i szczegółowe, sposoby pracy prowadzące do realizacji celu, oczekiwane
rezultaty w odniesieniu do ucznia, zakresy odpowiedzialności, terminarz działao
(w ujęciu tabelarycznym):

Cele ogólne
i zadania
szkoły
TROSKA
O ROZWÓJ
OSOBISTY
UCZNIA

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

Oczekiwane rezultaty
w odniesieniu do ucznia
Uczeń:
Posiada poczucie odpowiedzialności
za własną naukę, rozumie, po co się
uczy, podejmuje trud własnego
rozwoju.

Osoba/osoby
Termin realizacji
odpowiedzialne
za realizację
Wychowawcy oddziałów,
Cały rok szkolny.
nauczyciele wszystkich zajęd
edukacyjnych, pedagog
szkolny, psycholog.

Rozwijanie
w uczniach poczucia
odpowiedzialności
za własny rozwój
i naukę.

Zajęcia
z wychowawcą, zajęcia
edukacyjne
realizowane przez
nauczycieli oraz
pedagoga/psychologa
szkolnego.

Rozwijanie
umiejętności
w zakresie technik
uczenia się,
zarządzania sobą
w czasie, planowania.

Zajęcia
z wychowawcą,
warsztaty
z pedagogiem/
psychologiem,
edukatorami
zewnętrznymi.

Identyfikuje własny styl uczenia się,
potrafi korzystad w praktyce
z mnemotechnik, umie efektywnie
zarządzad sobą w czasie, refleksyjnie
i racjonalnie planuje własne
działania.

Wychowawcy oddziałów,
pedagog, psycholog.

Cały rok szkolny.

Rozwijanie uzdolnieo,
zainteresowao i pasji
uczniowskich,
wzmacnianie
motywacji
do podejmowania
wyzwao edukacyjnych.

Cykliczne konkursy
przedmiotowe
i interdyscyplinarne,
np.:

Podejmuje zadania zgodnie
z własnymi predyspozycjami,
poszerza własne zainteresowania
i pasje, wykazuje wiarę we własne
możliwości.

Nauczyciele zajęd
edukacyjnych, pedagog
szkolny, psycholog.

Cały rok szkolny,
według kalendarza
imprez
i uroczystości
szkolnych.

GAMMA,

Nauczyciele matematyki.

"Mnie ta ziemia
od innych droższa",

Nauczyciele języka polskiego.

konkurs fotograficzny,

Nauczyciel zajęd
technicznych.

międzyszkolny konkurs

Nauczyciele języka polskiego.

ortograficzny,
mistrzostwa szkół
ponadgimnazjalnych
Płocka w szachach,

Nauczyciel historii,
nauczyciel geografii.

festiwale , np.:
Festiwal Piosenki
Rozmaitej,

Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego.

Kolędowizja,

Nauczyciel świetlicy,
nauczyciel bibliotekarz.

SKS,

Nauczyciele WF.

współpraca
z uczelniami wyższymi,
np.: Uniwersytet
Warszawski,
Politechnika
Warszawska,
Paostwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Płocku),

Nauczyciele matematyki,
fizyki, geografii, języków
obcych.

koła przedmiotowe,

Nauczyciele poszczególnych
zajęd edukacyjnych.

indywidualne
programy nauczania.

Nauczyciele realizujący
z uczniem indywidualny
program nauki.

Rozwijanie
umiejętności
świadomego wyboru
dalszej drogi
kształcenia
i ścieżki zawodowej.

Kształtowanie
umiejętności
psychospołecznych
i interpersonalnych,
w tym
identyfikowania,
wyrażania

Zajęcia
z wychowawcą,
warsztaty ze szkolnymi
doradcami
zawodowymi,
warsztaty
z edukatorami
zewnętrznymi, zajęcia
edukacyjne
realizowane przez
nauczycieli.

Identyfikuje zainteresowania
i predyspozycje zawodowe, dokonuje
świadomych wyborów edukacyjnozawodowych, rozumie procesy
zachodzące na rynku pracy, zna
ścieżki kształcenia.

Wychowawcy oddziałów,
szkolni doradcy zawodowi,
nauczyciele zajęd
edukacyjnych.

Cały rok szkolny.

Festiwal Zawodów
dla Gimnazjalistów.

Szkolni doradcy zawodowi.

Marzec w danym
roku szkolnym.

Festiwal Zawodów
dla Licealistów.

Szkolni doradcy zawodowi.

Kwiecieo w danym
roku szkolnym.

Szkolny konkurs
wiedzy z zakresu
doradztwa
zawodowego,
przedsiębiorczości
i kompetencji
społecznych ważnych
na rynku pracy.
Zajęcia
z wychowawcą,
warsztaty
z pedagogiem,
psychologiem, zajęcia
z edukatorami
zewnętrznymi, analiza

Szkolny doradca zawodowy,
nauczyciel podstaw
przedsiębiorczości.

Marzec w danym
roku szkolnym.

Potrafi rozpoznawad i w sposób
akceptowalny społecznie wyrażad
własne emocje i uczucia, buduje
adekwatną samoocenę, właściwie
reaguje na niepowodzenia i sukcesy,
prezentuje właściwe zachowania
społeczne.

Wychowawcy oddziałów,
Cały rok szkolny.
pedagog szkolny, psycholog.

i kontrolowania
emocji, radzenia sobie
z niepowodzeniami
i adekwatnego
reagowania na
sukcesy, kształtowania
pozytywnego obrazu
swojej osoby itp.,
zapobieganie
zachowaniom
agresywnym,
respektowanie norm
społecznych.
Tworzenie atmosfery
sprzyjającej rozmowie
o sytuacjach trudnych.

Kształtowanie
umiejętności
współpracy
z innymi.

Kształtowanie
świadomego
uczestnictwa
w kulturze oraz
umiejętności odbioru
kultury masowej.

działao
wychowawczych
ukierunkowanych
na ucznia w ramach
prowadzonych
zespołów
wychowawczych.
Imprezy szkolne
rozwijające
kompetencje
emocjonalnospołeczne uczniów,
np. "Sztuka uczud".
Rozmowy/spotkania
indywidualne,
spotkania
o charakterze
interwencyjnym.
Realizacja projektów
edukacyjnych, zajęcia
z wychowawcą,
treningi asertywności,
negocjacji, zajęcia
z pedagogiem,
psychologiem.
Wyjścia i wyjazdy
do kina, teatru, udział
w koncertach,
uroczystościach itp.

Dzieo Polonisty.

Pedagog szkolny, nauczyciel
języka polskiego.

Listopad w danym
roku szkolnym.

W sytuacjach trudnych swobodnie
wyraża swoje potrzeby, informuje
o przeżywanych trudnościach.

Wychowawcy oddziałów,
pedagog, psycholog,
nauczyciele zajęd
edukacyjnych.

Cały rok szkolny.

Wyrabia umiejętnośd aktywnej
i zgodnej współpracy z innymi,
rozwija umiejętnośd komunikowania
się.

Nauczyciele zajęd
edukacyjnych, pedagog,
psycholog, wychowawcy
oddziałów.

Cały rok szkolny.

Refleksyjnie, selektywnie i krytycznie
korzysta z dóbr i wytworów kultury.

Nauczyciele zajęd
edukacyjnych, wychowawcy
oddziałów, pedagog,
psycholog.

Cały rok szkolny.

Nauczyciele języka polskiego. Marzec/kwiecieo

WYCHOWANIE
OBYWATELSKIE

w danym roku
szkolnym.
Cały rok szkolny.

Kształtowanie
i wzmacnianie
szacunku dla wartości
uniwersalnych
(odwaga, szacunek,
kultura osobista,
tolerancja itd.),
rozwijanie postaw
prospołecznych itp.

Dyskusje na temat
norm i zasad
społecznych
i moralnych podczas
zajęd z wychowawcą,
warsztaty
psychoedukacyjne
z pedagogiem,
psychologiem, zajęcia
z zakresu savoir-vivre,
działalnośd drużyny
harcerskiej.

Kieruje się w życiu uniwersalną
hierarchią wartości, rozumie
znaczenie wartości w życiu
osobistym
i społecznym.

Wychowawcy oddziałów,
pedagog, psycholog,
nauczyciele zajęd
edukacyjnych,
przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego.

Rozwijanie postaw
proekologicznych.

Udział w akcjach,
np. "Sprzątanie
świata".

Świadomie zapobiega degradacji
środowiska naturalnego.

Nauczyciel biologii
Wrzesieo w danym
we współpracy
roku szkolnym.
z wychowawcami oddziałów.

Zajęcia
z wychowawcą.

Rozumie potrzebę ochrony
środowiska naturalnego.

Wychowawcy oddziałów.

Wolontariat akcyjny,
np.: zbiórki "Pola
nadziei", "Góra
grosza", "WOŚP",
kiermasze, zajęcia
z wychowawcą.

Jest wrażliwy na potrzeby innych,
włącza się w działalnośd
charytatywną.

Pedagog szkolny, psycholog, Cały rok szkolny.
nauczyciel świetlicy,
nauczyciel bibliotekarz,
wychowawcy oddziałów.

Promowanie idei
wolontariatu.

Szkolny Dzieo
Wolontariatu.

Pedagog, psycholog,
nauczyciel świetlicy.

Cały rok szkolny.

Październik/listopad
w danym roku
szkolnym.

Integracja zespołów
klasowych.

Rozwijanie poczucia
przynależności
do społeczności
szkolnej.

Wzmacnianie roli
Samorządu
Uczniowskiego.

Zapoznanie
z dokumentami
szkolnymi.

Otrzęsiny dla kl. I,
imprezy i wycieczki
klasowe, zajęcia
integracyjne
z udziałem
psychologa/pedagoga
szkolnego, organizacja
samopomocy
uczniowskiej.
Zaznajamianie
z tradycjami szkoły,
ceremoniałem
szkolnym, udział
w uroczystościach
szkolnych.

Pomyślnie przebywa proces adaptacji
w szkole i grupie klasowej, rozwija
poczucie przynależności do grupy.

Zna i szanuje tradycje szkoły, rozumie Nauczyciele zajęd
znaczenie samorządności.
edukacyjnych, wychowawcy
oddziałów, pedagog,
psycholog.

Cały rok szkolny.

Udział/współudział
rodziców w szkolnych
imprezach.

Włącza się w działania integrujące
szkołę ze środowiskiem rodzinnym.

Cały rok szkolny.

Spotkania
z przedstawicielami
Samorządu
Uczniowskiego,
prowadzenie
radiowęzła szkolnego,
gabloty
samorządowej.
Zajęcia
z wychowawcą, zajęcia
edukacyjne
prowadzone przez
nauczycieli, zebrania

Rozumie znaczenie samorządności,
przejawia inicjatywę w działaniach
podejmowanych w środowisku
szkolnym.

Wychowawcy oddziałów,
nauczyciele zajęd
edukacyjnych, pedagog,
psycholog.
Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego.

Wychowawcy oddziałów,
nauczyciele zajęd
edukacyjnych.

Cały rok szkolny.

Zna i przestrzega prawa
wewnątrzszkolnego, jest świadomy
swoich obowiązków.

Wychowawcy oddziałów,
Cały rok szkolny.
pedagog szkolny, psycholog,
przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego.

Cały rok szkolny.

Popularyzowanie
wśród uczniów
sylwetek patronów
szkoły.
Kształtowanie
i pielęgnowanie
związku
ze środowiskiem
lokalnym.

Kształtowanie
i pielęgnowanie
poczucia tożsamości
narodowej.

z rodzicami.
Zajęcia poświęcone
patronom szkoły.

Zna postad i wartości głoszone przez
patrona swojej szkoły.

Nauczyciele historii,
Cały rok szkolny.
nauczyciele języka polskiego.

Wycieczki szkolne,
udział pocztów
sztandarowych
w uroczystościach
miejskich, współpraca
z instytucjami
miejskimi,
np.: Książnicą Płocką,
Muzeum
Mazowieckim,
Teatrem
Dramatycznym.

Wzmacnia przynależnośd
do społeczności lokalnej, szanuje
dziedzictwo kulturowe regionu.

Wychowawcy oddziałów,
nauczyciele zajęd
edukacyjnych.

Szkolny konkurs
na inicjatywy
obywatelskie.
Uroczystości szkolne,
gazetki
okolicznościowe,
wycieczki edukacyjne,
np.: do Sejmu,
Muzeum Powstania
Warszawskiego,
krajoznawcze,
wzmacnianie
wrażliwości na piękno
języka ojczystego,

Świadomie angażuje się w działania
na rzecz rozwoju lokalnego.

Nauczyciele języka polskiego. Cały rok szkolny.

Docenia znaczenie tożsamości
narodowej, szanuje tradycje
narodowe i dba o ich kultywowanie.

Nauczyciele historii, języka
polskiego, nauczyciele
innych zajęd edukacyjnych,
wychowawcy oddziałów.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.

Rozwijanie postawy
tolerancji wobec
odmienności,
przeciwdziałanie
dyskryminacji
i ksenofobii.

inauguracja roku
szkolnego, uroczysty
apel z okazji
11 listopada
i inne uroczystości
szkolne.
Zajęcia
z wychowawcą,
warsztaty
z pedagogiem,
psychologiem, zajęcia
edukacyjne
realizowane przez
nauczycieli.

Jest skłonny akceptowad odmiennośd
innego człowieka (kulturową,
religijną itd.), prezentuje
tolerancyjne postawy wobec osób
niepełnosprawnych, potępia
przejawy dyskryminacji.

Szkolny Dzieo
Tolerancji.

Propagowanie
uniwersalnych
wartości leżących
u podstaw cywilizacji
europejskiej.

Rozwijanie
umiejętności

Piknik Europejski,
wycieczki zagraniczne,
nauczanie
dwujęzyczne
w wybranych
oddziałach, lekcje
języka polskiego –
poznawanie wartości
uniwersalnych
zawartych
w tekstach kultury.
Konkursy językowe,
np.: Władca języków,

Jest świadomy przynależności
do kultury europejskiej.

Jest świadomy potrzeby rozwijania
własnych umiejętności językowych ,

Pedagog, psycholog,
Cały rok szkolny.
nauczyciele języka polskiego
i języków obcych,
nauczyciele innych zajęd
edukacyjnych, wychowawcy
oddziałów.

Pedagog, psycholog,
I półrocze danego
nauczyciele języka obcego
roku szkolnego.
we współpracy
z wychowawcami oddziałów.
Nauczyciele geografii,
Cały rok szkolny.
historii, WOS, nauczyciele
języków obcych, nauczyciele
języka polskiego,
wychowawcy oddziałów.

Nauczyciele języków obcych. Cały rok szkolny.

posługiwania się
językami obcymi
w praktyce.

PROMOWANIE
ZDROWEGO
STYLU
ŻYCIA

Wzmacnianie postaw
prozdrowotnych realizacja programu
"Szkoły Promocji
Zdrowia".

Zwiększanie
świadomości zagrożeo
wynikających
z rozprzestrzeniania
się różnych chorób.

Rozwijanie nawyków
zdrowego stylu życia.

dzieo języków obcych,
konkursy
recytatorskie,
wymiana językowa
z Darmstadt itp.
Zajęcia na terenie
szpitala, wyjazdy
edukacyjne, Olimpiada
Szkół Promocji
Zdrowia - w ramach
współpracy
z Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym
w Płocku.

rozumie przydatnośd języków obcych
w życiu prywatnym i zawodowym,
wykorzystuje języki obce w praktyce.

Rozumie i docenia znaczenie
zdrowego stylu życia.

Nauczyciele biologii,
nauczyciele WF.

Cały rok szkolny.

Zajęcia realizowane
przez nauczycieli
biologii, wdż, zajęcia
realizowane przez
pielęgniarkę szkolną,
zajęcia z pedagogiem/
psychologiem, zajęcia
z wychowawcą.
Dzieo Zdrowego
Jedzenia, zajęcia
edukacyjne
w zakresie biologii,
spotkania
z pielęgniarką szkolną,
pedagogiem,
psychologiem
i edukatorami
zewnętrznymi, rajdy,

Dba o własne zdrowie oraz wykazuje
troskę o zdrowie najbliższych.

Nauczyciele biologii, wdż,
pielęgniarka szkolna,
pedagog, psycholog,
wychowawcy oddziałów.

Cały rok szkolny.

Prowadzi życie zgodne z właściwym
wzorcem prozdrowotnym, zna
i wykorzystuje w życiu zasady
zdrowego, racjonalnego odżywiania
się.

Wychowawcy oddziałów,
Cały rok szkolny.
nauczyciel historii,
nauczyciele geografii,
biologii, pielęgniarka szkolna,
pedagog, psycholog,
nauczyciele WF.

SKS.

Przeciwdziałanie
sięganiu przez
młodzież
po substancje
uzależniające
i zmieniające
świadomośd.

PROMOWAPrezentowanie
NIE DOBREGO osiągnięd szkoły.
IMIENIA
SZKOŁY

Realizacja
w gimnazjum
programu "Trzymaj
formę".
Międzyszkolny
konkurs profilaktyki
uzależnieo i promocji
zdrowia, zajęcia
warsztatowe
ze szkolnymi
specjalistami,
z edukatorami
zewnętrznymi,
realizacja programów
profilaktycznych, np.:
elementów kampanii
"Zachowaj trzeźwy
umysł", "Ars-jak dbad
o miłośd" itp.
Strona internetowa,
targi edukacyjne,
Drzwi Otwarte.

Nauczyciel biologii,
nauczyciele WF.

Wrzesieo-kwiecieo
w danym roku
szkolnym.

Identyfikuje zagrożenia płynące
z sięgania po substancje
uzależniające
i zmieniające świadomośd, zna
i rozpoznaje w swoim życiu czynniki
chroniące przed uzależnieniem,
propaguje beznałogowy styl życia.

Pedagog szkolny, psycholog, Cały rok szkolny.
nauczyciele biologii, wdż,
wychowawcy oddziałów.

Potrafi zaprezentowad dorobek
szkoły.

Nauczyciele informatyki,
zespół ds. promocji szkoły,
nauczyciele zajęd
edukacyjnych, pedagog,
psycholog.
Wychowawcy oddziałów,
zespół ds. ewaluacji pracy
szkoły, zespół ds. promocji
szkoły, pedagog, psycholog.
Nauczyciele zajęd
edukacyjnych, wychowawcy
oddziałów, pedagog,

Zbieranie opinii
na temat szkoły
od uczniów, rodziców.

Ankiety, wywiady,
rozmowy podczas
spotkao z rodzicami.

Refleksyjnie analizuje mocne i słabe
strony funkcjonowania szkoły.

Nawiązywanie
i podtrzymywanie
współpracy

Współpraca
z instytucjami
środowiska lokalnego,

Korzysta z zasobów środowiska
lokalnego, rozwijając własny
potencjał.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.

Cały rok szkolny.

z instytucjami
środowiska lokalnego.

Szukanie sojuszników
w środowisku
pozaszkolnym.

WSPÓŁPRACA Wspieranie rodziców
Z RODZICAMI w procesie
wychowawczym.

np.: hospicjum,
przedszkolami, OOW
w Płocku, Książnicą
Płocką, Muzeum
Mazowieckim,
Teatrem
Dramatycznym,
SANEPID-em, LOP itp.
Włączenie rodziców
do organizacji
szkolnych imprez (np.
Drzwi Otwarte),
pozyskiwanie
sponsorów.
Zebrania, spotkania
edukacyjne
i konsultacyjne
z pedagogiem,
psychologiem,
doradcą zawodowym,
Dni Otwarte,
spotkania
z przedstawicielami
Rady Rodziców.

psycholog.

Rozumie istotę poszukiwania
sojuszników dla szkoły i prowadzenia
skutecznej współpracy z rodzicami.

Wychowawcy oddziałów,
nauczyciele zajęd
edukacyjnych, pedagog,
psycholog.

Cały rok szkolny.

Rozumie celowośd stałej współpracy
szkoły z rodzicami.

Wychowawcy oddziałów,
nauczyciele zajęd
edukacyjnych, pedagog,
psycholog, doradcy
zawodowi.

Cały rok szkolny.

Zasady ewaluacji
Realizatorami działao wychowawczych i profilaktycznych zawartych w niniejszym programie
są wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. Na bieżąco współpracują z rodzicami uczniów
oraz z przedstawicielami instytucji wspierających szkołę w sferze wychowania i profilaktyki.
Szkolny Program Wychowawczy będzie systematycznie monitorowany i poddawany
ewaluacji przy użyciu następujących metod:
 badania kwestionariuszowe skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 analiza dokumentów,
 obserwacje, w tym obserwacje prowadzone przez dyrektora szkoły,
 wywiady,
oraz na podstawie wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
Wnioski z ewaluacji będą sporządzone w postaci raportu i przedstawiane członkom rady
pedagogicznej oraz rodzicom.

