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Program Wychowawczy Szko y opracowany zosta w oparciu o dokonan diagnoz sytuacji
dydaktyczno - wychowawczej w szkole. Badania prowadzone s ka dego roku, a wynikaj ce z nich
wnioski s uwzgl dniane w pracy wychowawczej i profilaktycznej szko y. Do opracowania niniejszego
programu wykorzystane zosta y m.in. analizy dotycz ce poczucia bezpiecze stwa uczniów,
respektowania prze nich norm spo ecznych oraz analiza bada ankietowych dotycz cych zagro enia
rodkami uzale niaj cymi. Badania te zosta y przeprowadzone w roku 2016 ( luty – kwiecie ). Ponadto
wykorzystane zosta y analizy dokonywane na posiedzeniach rady pedagogicznej, ankiety prowadzone
indywidualnie przez wychowawców w klasach, obserwacje zachowa uczniów w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych oraz wiedza na temat sytuacji rodzinnej i rodowiskowej. Wszystkie te dzia ania mia y
na celu okre lenie
poziomu bezpiecze stwa w szkole oraz czynników ryzyka i rodków
zapobiegawczych.
W opracowaniu program uwzgl dniono równie wnioski z oceny realizacji programu profilaktyki
i programu wychowawczego w roku 2015 / 2016, sprawozdanie z dzia
zwi zanych
z bezpiecze stwem szko y, wnioski z pracy Zespo u Wychowawczego, wpisy do dzienników szkolnych
dotycz ce kontaktów z rodzicami.
Analiza wyników bada .
Na podstawie wniosków z przeprowadzonej diagnozy rozpoznano i nazwano niepokoj ce
zachowania i objawy w dwóch obszarach:
1. Niepo dane zachowania w rodowisku uczniowskim:
a) agresja werbalna
b) po rednie formy przemocy ( poni anie, odrzucanie, izolowanie )
c)
ywanie nikotyny i alkoholu
d) cyberprzemoc
e) kontakty z narkotykami
2. Naruszania dyscypliny szkolnej
a) absencja szkolna, wagary, spó nienia,
b) amanie zasad kultury
1.
2.
3.
4.
5.

Zdiagnozowane problemy wyst puj ce w szkole.
amanie obowi zuj cych w szkole zasad zachowania si i wspó dzia ania w grupie.
Palenie tytoniu (e-papierosy).
Niska wiadomo prozdrowotna uczniów (niew ciwe od ywianie, wiedza dot. wp ywu rodków
psychoaktywnych na zdrowie cz owieka)
Naruszanie zasad wspó ycia w grupie – agresja s owna, brak akceptacji.
Negatywny wp yw komputeryzacji i cyfryzacji ycia na zachowanie w szkole i wype nianie
obowi zków szkolnych.

Czynniki chroni ce
Siln wi z rodzicami
Aspiracje oraz sprecyzowane plany edukacyjne
Zainteresowania i pasje
Regularna aktywno fizyczna
Zaanga owanie w ycie religijne
Przynale no do formalnych grup spo ecznych
Podejmowanie dzia prospo ecznych (akcje
charytatywne, wolontariat )

Czynniki ryzyka
Niezadawalaj ca lub bardzo z a wi z rodzicami
Brak zainteresowania nauk , brak wewn trznej
motywacji do nauki
Utrzymywanie kontaktów z grupami rówie niczymi
w których norma jest spo ywanie alkoholu i / lub
innych rodków psychoaktywnych
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Program wychowawczy zawiera ca ciowy opis zada wychowawczych szko y.
Wychowanie stanowi integraln i niezwykle wa
cz
dzia alno ci szko y. A jest to proces,
którego podmiotem jest ucze i polega na wspieraniu wychowanków w kszta towaniu ich
asnej wiadomo ci moralnej, sam nauczyciel i wychowawca za powinien by dla nich
autorytetem i doradc .
Jednym z najwa niejszych zada wychowawczych, wspólnym dla wszystkich zaj
edukacyjnych, jest tworzenie atmosfery przyja ni, mi ci do rodziny, szacunku dla lokalnych
i ogólnonarodowych tradycji oraz oddzia ywanie maj ce na celu kszta towanie postawy
odpowiedzialno ci uczniów za siebie oraz wspó odpowiedzialno ci uczniów za spo eczno ci,
których s cz onkami.
Pierwotne i naturalne prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci maj rodzice,
na których spoczywa podstawowy obowi zek wychowawczy i obowi zek zapewnienia im
godnych warunków ycia i funkcjonowania w spo eczno ci. Nauczyciele wspomagaj rodziców
w dziedzinie wychowania i s wspó odpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowo ci
odego cz owieka.
Ucze jako podmiot wychowania pozostaje w centrum zainteresowa wychowawczoedukacyjnych nauczycieli. Nikt nie mo e mu odebra , ani ograniczy jego naturalnego prawa
do poszanowania jego osoby i nale nego mu szacunku.
Wszelkie dzia ania dyrektora szko y, wychowawców i nauczycieli maj na celu w ciwie poj te
dobro ucznia, jego wszechstronny rozwój intelektualny i kszta towanie jego moralno ci.
Ka dy wychowawca powinien by dla m odzie y wzorem, doradc , a nade wszystko
autorytetem. Powinna go cechowa wysoka kultura osobista i nienaganna moralno .
Wychowawca w celu lepszego poznania ucznia oraz w trosce o jego dobro ma obowi zek
kontaktowania si z nauczycielami ucz cymi.
Wychowawcy i nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspieraj c obowi zki rodziców
zmierzaj do tego, aby uczniowie:
a)
znajdowali w szkole rodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego, rozwijali w sobie
dociekliwo poznawcz , ukierunkowan na poszukiwanie prawdy, dobra i pi kna
o wiecie,
b)
mieli wiadomo yciowej u yteczno ci zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych
jak i ca ej edukacji szkolnej, poznali pi kno i w ciwy, nieprzedmiotowy sens ycia
uczuciowego i mi ci, staj c si dojrza ymi oraz odpowiedzialnymi lud mi, wiadomymi
i gotowymi do podj cia wysi ku za enia w asnej rodziny, mieli u atwiony i sta y kontakt
z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
c)
stawali si coraz bardziej samodzielni w d eniu do dobra w jego wymiarze
indywidualnym i spo ecznym, godz c umiej tnie d enie do dobra w asnego z dobrem
innych, odpowiedzialno za siebie z odpowiedzialno ci za innych, wolno w asn
z wolno ci innych,
d)
stawali si
krytyczni wobec otaczaj cego ich rodowiska i umieli wybra
najwarto ciowsze rozwi zania jakie ono proponuje,
e)
przygotowywali si do rozpoznawania warto ci moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji warto ci oraz mieli mo no doskonalenia si , poszukiwali,
f)
odkrywali i d yli, na drodze rzetelnej pracy, do osi gni cia celów yciowych i warto ci
wa nych dla odnalezienia w asnego miejsca w wiecie,
g)
uczyli si szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy ycia spo ecznego
oraz przygotowali si do ycia w rodzinie, w spo eczno ci lokalnej i w pa stwie w duchu
przekazu dziedzictwa kulturowego i kszta towania postaw demokratycznych,
h)
kszta towali w sobie postaw dialogu, umiej tno ci s uchania innych i rozumienia
ich pogl dów na zasadzie poszanowania i tolerancji,
i)
kszta towali postawy fair play i szacunku do innych w sytuacjach zwi zanych
z rywalizacj , konkurowaniem, czy wspieraniem innych ze szczególnym uwzgl dnieniem
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rywalizacji sportowej,
nie uczestniczyli i nie prowokowali negatywnych zachowa podczas wycieczek, imprez
szkolnych lub imprez masowych organizowanych poza szko ,
Aby ucze móg w pe ni rozwija w asn osobowo i kszta towa swój charakter musi podlega
pewnym wymogom okre lonym jako jego prawa i obowi zki. W tym celu wychowawcy
i nauczyciele przedmiotu zapoznaj go z zasadami i wymaganiami jakie obowi zuj w szkole
stosownie do zapisów statutu szko y i odpowiednich regulaminów, a nauczyciel przedmiotu na
pierwszych zaj ciach jest zobowi zany do poinformowania uczniów o przyj tych wymaganiach
edukacyjnych i zasadach wychowawczych oraz o sposobie sprawdzania i oceniania osi gni
edukacyjnych uczniów. Zasady, o których mowa powinny by przedstawione i omówione
w formie zrozumia ej dla ucznia, a w przypadku zg oszonych niejasno ci nauczyciel jest
zobowi zany wyja ni uczniom zaistnia e w tpliwo ci.
Maj c na uwadze nadrz dny cel wychowania m odego cz owieka i wiadomego obywatela,
szko a wspó pracuje z rodzicami. Dlatego zobowi zuje si rodziców do czuwania nad post pami
i postaw swoich dzieci poprzez:
a)
uczestnictwo w zebraniach klasowych,
b)
uczestnictwo w wywiadówkach,
c)
indywidualne spotkania z wychowawc i nauczycielami przedmiotów,
d)
kontrol prac pisemnych i zeszytów na zasadach okre lonych w Regulaminie Szkolnym,
e)
nadzorowanie w jaki sposób ich dziecko sp dza wolny czas, szczególnie pilnuj c,
aby podczas uczestnictwa w imprezach masowych, swoim negatywnym zachowaniem nie
zwraca o uwagi organów porz dkowych,
f)
wspó prac z nauczycielem wychowawc i pedagogiem szkolnym w celu bie cego
monitorowania frekwencji.
Kontakty rodziców ze szko nie powinny odbywa si wy cznie na drodze formalnej
okre lonej w przepisach. Spo eczno szkolna oczekuje kreatywnej postawy, wspó pracy
i pomocy rodziców przy organizowaniu imprez i wyjazdów szkolnych lub przy okazji innych form
poszerzania wiedzy uczniów i ich wypoczynku oraz pomocy materialnej rodziców i ich pracy
spo ecznej dla dobra szko y.
Nauczyciele i wychowawcy realizuj w ramach zaj edukacyjnych tematy dotycz ce regionu,
jego historii i specyfiki.
Nauczyciele i wychowawcy podczas zaj edukacyjnych kszta tuj postawy tolerancji, fair play
i uczciwej konkurencji oraz promuj takie postawy.
Szko a utrzymuje kontakt i prowadzi wspó prac z samorz dem terytorialnym i instytucjami
porz dkowymi (policj i stra miejsk ) w zakresie prowadzenia monitoringu bezpiecze stwa
uczniów, profilaktyki wychowawczej i przeciwdzia ania przemocy i innym zjawiskom
patologicznym.
Szko a w cza si w prace na rzecz rodowiska lokalnego poprzez wspó udzia w imprezach
okoliczno ciowych i pracach na rzecz lokalnego rodowiska.
Samorz d uczniowski jest jednym z organów szko y dzia aj cych na podstawie zapisów
regulaminu Samorz du Uczniowskiego. Dzi ki samorz dno ci uczniowie ucz
si
podejmowania samodzielnych decyzji i odpowiedzialno ci za nie, kreatywno ci, wspó ycia
spo ecznego i odpowiedzialno ci za innych.
Ka dy cz onek spo eczno ci szkolnej jest zobowi zany przyczynia si do kultywowania
i propagowania tradycji szko y poprzez uczestnictwo w:
a)
organizowaniu imprez i spotka takich jak: rajd szkolny dla klas pierwszych lub wyjazd
integracyjny uczniów klas pierwszych, impreza miko ajkowa, spotkania klasowe przy
op atku z okazji wi t Bo ego Narodzenia, Walentynki, spotkania klasowe z okazji wi t
Wielkanocnych, Dzie Maturzysty,
b)
dokumentowaniu ycia spo eczno ci szkolnej, poprzez udzia w tworzeniu: Kroniki Szko y,
w której s zapisywane najwa niejsze wydarzenia z ycia spo eczno ci szkolnej; wideoteki
uroczysto ci i imprez szkolnych; ksi gi absolwentów szko y, do której wpisuj si na
uroczysto ci rozdania wiadectw uko czenia szko y wszyscy jej absolwenci, corocznie
j)
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wykonywanego tableau absolwentów szko y, wydawnictwa szkolnego „Rocznik Licealny",
innych publikacji i czasopism ukazuj cych si nak adem szko y; kronik i wideotek
klasowych dokumentuj cych najwa niejsze wydarzenia z ycia klasy (klasowe wycieczki
i imprezy, które przygotowywane s samodzielnie przez uczniów przy udziale
wychowawców), witryny internetowej szko y,
c)
innych formach pracy na rzecz integracji m odzie y i szko y oraz dokumentowania ycia
spo eczno ci szkolnej.
Spo eczno szkolna czci i oddaje nale ne honory symbolom pa stwa polskiego, symbolom
religijnym i sztandarowi szko y. W tym celu opracowany zosta ceremonia szkolny obejmuj cy
zasady protoko u flagowego, oddawania honorów symbolom pa stwowym, szkolnym i innym,
zasady funkcjonowania pocztu sztandarowego, pocztu flagowego, zasady przekazywania
sztandaru przez m odzie i zasady sk adania przysi gi przez przedstawicieli uczniów klas
pierwszych.
Szacunek dla wa nych wydarze w yciu spo eczno ci szkolnej uczniowie wyra aj poprzez
udzia w organizowanych obchodach (akademiach i apelach szkolnych) oraz poprzez noszenie
w okre lonych dniach stroju szkolnego, którego elementy i zasady noszenia okre lone zosta y
w regulaminie szko y.
Spo eczno szkolna czci imi patrona szko y - Powsta ców
skich i pog bia swoj wiedz
na ten temat na zaj ciach edukacyjnych i zaj ciach dodatkowych.
Trosce m odzie y i nauczycieli powierzona jest opieka nad grobami
nierzy walcz cych
w powstaniach skich i ofiar II wojny wiatowej, jak równie opieka nad grobami zmar ych
nauczycieli szko y, znajduj cych si na miejscowym cmentarzu.
Szko a w trosce o istniej ce szkolne tradycje i dbaj c w szczególny sposób o propagowanie
szko y w rodowisku, wypracowa a nast puj ce formy pracy wychowawczej:
a)
uroczysto ci i imprezy organizowane przez instytucje samorz dowe i ko cielne, w których
uczestniczy spo eczno szkolna,
b)
uroczysto ci i obchody rocznicowe organizowane na terenie szko y: uroczyste
rozpocz cie roku szkolnego, Dzie Edukacji Narodowej, wi to Szko y - rocznicowe
obchody zwi zane z powstaniami
skimi, po czone ze lubowaniem przedstawicieli
klas pierwszych, wi to Niepodleg ci Polski (po czone z obchodami wi ta Szko y),
uroczyste po egnanie klas trzecich z udzia em rodziców najlepszych absolwentów szko y,
uroczyste zako czenie roku szkolnego,
c)
konkursy i imprezy szkolne (stosownie do przewidzianych w rocznym planie pracy
dydaktyczno-wychowawczej i opieku czej szko y i planie pracy Samorz du
Uczniowskiego)
d)
pozosta e imprezy, spotkania oraz akcje charytatywne i inne zwi zane z szeroko poj
pomoc drugiemu cz owiekowi ( akcje honorowego krwiodawstwa, Powiatowe Igrzyska
Osób Niepe nosprawnych ).
Szko a realizuje zasad integralno ci zada edukacyjnych z celami wychowawczymi. S
temu
wyjazdy szkolne na zasadach okre lonych w statucie szko y wed ug podzia u na wyjazdy
ramowe i nieramowe.
Wyjazdy ramowe (zwi zane z ramowym planem nauczania):
a)
tradycyjne wyjazdy szkolne:
rajd klas pierwszych na Gór w. Anny po czony ze zwiedzaniem Muzeum Czynu
Powsta czego oraz przeprowadzeniem lekcji wyjazdowej na temat znaczenia
powsta
skich jako patrona szko y (wychowawcy klas, nauczyciele geografii
i historii)
wyjazd klas pierwszych do Muzeum
skiego, Gmachu Urz du Wojewódzkiego,
Instytutu Pami ci Narodowej i kopalni
„Wujek" w Katowicach
oraz przeprowadzenie lekcji wyjazdowej w Sali posiedze Sejmu skiego lub innej
udost pnionej (nauczyciele historii, wychowawcy klas)
pielgrzymka klas maturalnych do wybranego sanktuarium (ksi a, wychowawcy
klas)
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wyjazdy naukowe (po czone z obowi zkowym przeprowadzeniem lekcji wyjazdowych):
wyjazd „Szlakiem M odej Polski” dla wszystkich klas drugich ewentualnie trzecich
(nauczyciele j zyka polskiego),
wyjazd „Kraków redniowieczny i renesansowy” dla klas drugich z rozszerzonym
programem nauczania historii (nauczyciele historii),
wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz do Centrum Nauki „Kopernik"
w Warszawie dla klas drugich (wychowawcy klas oraz nauczyciele historii i fizyki zale nie od za onego programu),
c)
wyjazdy zwi zane z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej:
wyjazd do ogrodu botanicznego i zoologicznego po czony z obowi zkowym
wyk adem (klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii),
wyjazd lub wyj cie na zaj cia filmowe lub plener fotograficzny po czone
z praktycznymi wiczeniami (klasy realizuj ce przedmiot dodatkowy pn. plener
fotograficzny),
wyjazd lub wyj cie na zaj cia terenowe po czone z praktycznymi wiczeniami
dla klas z rozszerzonym programem nauczania geografii,
wyjazdy klas z rozszerzonym programem nauczania fizyki na wyk ady z fizyki
po czone z pokazami i wiczeniami oraz zaj cia w Planetarium skim,
wyjazdy klas realizuj cych przedmiot uzupe niaj cy pn. fizyka medyczna, wyk ady
z fizyki medycznej po czone z pokazami i wiczeniami do Instytutu Fizyki U ,
wyjazdy klasy z rozszerzonym programem nauczania chemii na wyk ady z chemii
po czone z pokazami i wiczeniami do Instytutu Chemii U , Pa acu M odzie y
w Katowicach,
Wyjazdy nieramowe:
a)
wyjazdy odbywane w ramach mi dzynarodowych wymian m odzie y do Gundelfingen
i Freiburga,
b)
ogólnoszkolne wyjazdy mi dzyklasowe m odzie y, w tym o charakterze obozów
mi dzynarodowych (Euro Week, wyjazdy zagraniczne w ramach kó ka europejskiego)
i warsztatów ekologicznych,
c)
wyjazdy do teatru lub na warsztaty teatralne po czone ze spektaklem,
d)
wyjazdy uczniów klas maturalnych na targi edukacyjne lub „Salon Maturzystów"
do Katowic,
e)
wyjazdy realizowane w ramach wspó pracy z uczelniami sprawuj cymi opiek nad dan
klas oraz na organizowane przez te uczelnie Dni Otwarte lub Festiwale Nauki,
Przyjmuje si zasad , e wyjazdy turystyczno - krajoznawcze (krajowe i zagraniczne) klas
odbywaj si wy cznie w dni niedydaktyczne i wolne od zaj - w zwi zku z tym limitowane
wy cznie ilo ci dni wolnych i niedydaktycznych wyst puj cych bezpo rednio po sobie.
Wyjazdy turystyczno - krajoznawcze mo na czy z wyjazdami naukowymi.
Maj c na uwadze edukacj dla integracji europejskiej szko a organizuje i patronuje
nast puj cym przedsi wzi ciom:
a)
wspó praca nauczycieli i m odzie y z zaprzyja nion szko : Albert-SchweitzerGymnasium w Gundelfingen (Niemcy) na zasadzie wzajemnych odwiedzin, utrzymywania
sta ych kontaktów korespondencyjnych, wymiany do wiadcze , stosownie do tre ci
podpisanego aktu partnerstwa,
b)
coroczna wymiana m odzie y naszej szko y i Albert-Schweitzer-Gymnasium
z Gundelfingen ( Niemcy ),
c)
wymiana kulturalna z zaprzyja nionymi szko ami za granic ,
d)
atwianie m odzie y i nauczycielom wyjazdów zagranicznych na stypendia i kursy
zykowe poprzez wspó prac z instytucjami naukowymi i organizacjami spo ecznokulturalnymi,
e)
uczestnictwo w europejskich projektach edukacyjnych oraz wieloletnich projektach
mi dzynarodowych we wspó pracy z zagranic ,
f)
wyjazdy promocyjne do miast partnerskich w celu promocji szko y, miasta Bierunia
b)
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i regionu skiego.
W trosce o edukacj m odzie y ku demokracji, maj c na wzgl dzie zapoznawanie uczniów
z mechanizmami demokratycznego, wiadomego podejmowania decyzji i odpowiedzialno ci
za nie, na terenie szko y dzia a samorz d uczniowski, do którego co roku odbywaj si w pe ni
demokratyczne wybory poprzedzane kampani wyborcz .
Bior c pod uwag wychowanie i edukacj cz owieka wiadomego swego yciowego powo ania,
pomagaj c mu w rozbudzeniu w asnych ambicji i sprecyzowaniu yciowych celów, szko a
organizuje spotkania dla uczniów klas programowo najwy szych, zaznajamiaj c
ich z mo liwo ciami przysz ej edukacji. Na bie co prowadzi si w szkole akcj preorientacyjn
dla ca ej m odzie y. Temu celowi s
:
a)
spotkania z nauczycielem, któremu powierzono zadania z wi zane z prowadzeniem
preorientacji zawodowej dla uczniów szko y,
b)
spotkania ze studentami ró nych kierunków studiów oraz przedstawicielami
pa stwowych i prywatnych uczelni wy szych,
c)
na bie co aktualizowana gazetka szkolna po wi cona preorientacji zawodowej
(og oszenia o uczelniach, kursach, warunkach studiowania i in.),
d)
udost pnianie w bibliotece szkolnej informatory o studiach wy szych, szko ach
pomaturalnych i policealnych, udost pniane zainteresowanym uczniom w czytelni
szkolnej. Rozbudzaniu i rozwijaniu ambicji oraz zainteresowa uczniów s
tak e:
e)
wspó praca szko y ze rodowiskami akademickimi,
f)
wielorakie zaj cia pozalekcyjne organizowane przez szko z corocznie aktualizowanej
oferty szko y.
Realizuj c zadania wychowawcze szko a dba o edukacj prorodzinn wychowanków. W tym
zakresie szko a organizuje zgodnie z obowi zuj cym prawem zaj cia, na których realizowany
jest program „Wychowanie do ycia w rodzinie".
Maj c na uwadze utrzymywanie wi zi szkolnych oraz szacunek nale ny pracownikom szko y
i osobom dla niej zas onych za ich wysi ek i prac spo eczno uczniowska wespó z gronem
pedagogicznym piel gnuje zwyczaj utrzymywania kontaktów z emerytowanymi nauczycielami
i pracownikami szko y poprzez zapraszanie ich na imprezy szkolne oraz poprzez wysy anie
do nich ycze wi tecznych.
Wykazuj c dba
o bezpiecze stwo wychowanków i zapewnienie im w ciwej opieki
otoczenie szko y, wej cia do budynku i ci gi komunikacyjne s monitorowane systemem kamer
VHS.
Zapis monitoringu wizyjnego przechowywany w szkole :
a)
ma na celu szeroko poj
profilaktyk i zapobieganie aktom wandalizmu, niszczenia
mienia, kradzie om i zachowaniom agresywnym,
b)
y do monitorowania i odtwarzania (w razie potrzeby) sytuacji krytycznych, mog cych
pomóc w ustaleniu sprawców aktów wandalizmu, niszczenia mienia, kradzie y
lub zachowa agresywnych,
c)
dost pny jest dyrektorowi szko y oraz mo e by udost pniany osobom zainteresowanym
(pokrzywdzonym), s bom i organom porz dkowym i innym osobom zawsze
po uzyskaniu zgody dyrektora szko y.
Nagranie z monitoringu wizyjnego - uwzgl dniaj c jako nagrania - mo e by wykorzystane
w trakcie post powania wyja niaj cego prowadzonego przez dyrektora szko y lub by
dowodem w sprawie podczas post powania zmierzaj cego do wyci gni cia konsekwencji
karnych wobec osób winnych.
Szko a organizuje spotkania z przedstawicielami policji, o rodków wsparcia, pracowni
psychoedukacji i profilaktyki (programy: NOE, Korekta ) w zakresie profilaktyki uzale nie
i przeciwdzia ania narkomanii, dopalaczom i cyberprzemoc.
W celu realizacji za
programu wychowawczego wychowawcy podczas cotygodniowych
zaj prowadzonych ze swoj klas realizuj tematy, wybierane wraz z wychowankami z
katalogu zagadnie , który stanowi za cznik nr 2 uchwa y Rady Rodziców w sprawie Programu
Wychowawczego.
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MODU Y TEMATYCZNE GODZIN Z WYCHOWAWC
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Moja szko a
a)
Znajomo statutu, regulaminów i zasad pop aca – zapoznanie z dokumentacj szkoln ,
b)
Zasady obowi zuj ce w nowej szkole,
c)
Historia szko y, jej tradycje, zwyczaje, chlubne karty, ceremonia szkolny, symbole
narodowe.
Nasza klasa
a)
Zaj cia integracyjne,
b)
Planowanie pracy na nowy rok szkolny – co zamierzamy zrobi , w co mo emy si
zaanga owa , jak mo emy si promowa , co chcemy osi gn jako zespó klasowy,
c)
Rok za nami – zaj cia podsumowuj ce prac klasy – z czego mo emy by dumni, co
warto zmieni ,
d)
Prezentacja w asnych zainteresowa , pasji, umiej tno ci, hobby.
Skuteczne uczenie si
a)
Czy mo na uczy si atwo, szybko i bez wysi ku?
b)
Metodyka pracy umys owej,
c)
Rozpoznawanie w asnych modelów uczenia si ,
d)
Czy warto rozwija w asne umiej tno ci twórcze? Czy ka dy jest twórczy?
e)
wiczenia twórczego my lenia,
f)
Samoocena a sukces w nauce,
g)
Organizacja rodowiska w ciwego do uczenia si ,
h)
Sposoby na doskonalenie uczenia si ,
i)
Umiej tno gospodarowania czasem,
j)
omiany zapa – motywacja do pracy,
k)
Organizacja czasu wolnego
Stres
a)
Stres w naszym yciu – wróg czy sprzymierzeniec?
b)
Jak radzi sobie ze stresem?
c)
Czy dopalacze i rodki psychoaktywne rzeczywi cie odstresowuj ?
Akceptacja siebie
a)
Poznaj siebie,
b)
Moje zasoby – cechy osobowo ci, umiej tno ci, zdolno ci,
c)
Polubi siebie,
d)
Czy atwo by „innym” – zagadnienia tolerancji,
e)
Praca nad sob – na ile warto si zmienia ,
f)
Asertywno znaczy zgoda ze sob samym,
g)
Jak by lubianym.
Komunikacja interpersonalna
a)
Rozpoznawanie w asnych emocji,
b)
Jak porozumie si z lud mi – zasady skutecznej komunikacji,
c)
Bariery komunikacyjne, czyli dlaczego nie potrafimy si dogada
d)
Akceptacja inno ci i tolerancja wobec innych zachowa , kultur, wyzna itd.
e)
Sztuka negocjacji,
f)
Komunikacja niewerbalna – morze informacji o nas
Zasady savoir-vivre
a)
Zwroty grzeczno ciowe – dobre s owo nic nie kosztuje,
b)
Telefon komórkowy – co nale y, co wypada, co zabronione,
c)
Jak ubra si stosownie do sytuacji – szko a, teatr, egzamin, wesele…
d)
Dobre maniery drog do kariery czyli etykieta w pracy ( i w szkole),
e)
Gafy, pomy ki, nieporozumienia czyli m dry Polak przed szkod ,
f)
Zasady tworzenia pism formalnych – podanie, list motywacyjny, podzi kowanie, oficjalne
yczenia,
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Zagro enia w yciu codziennym
a)
Promujemy niepalenie,
b)
Alkohol w yciu m odych ludzi – warto by wiadomym zagro
i mo liwych
konsekwencji,
c)
Nie tylko substancje psychoaktywne - Internet, gry hazardowe, solarium, si ownia, tabele
kaloryczne – od wszystkiego mo na si uzale ni ,
d)
Stop dopalaczom i innym rodkom psychoaktywnym!
e)
Agresja – jak na ni reagowa , kiedy nale y pomóc, kiedy prosi o pomoc innych,
f)
Odurzanie lekami,
g)
Co wiemy o cyberprzemocy?
wiat mediów
a)
Wp yw mediów na nasze postawy,
b)
Portale spo eczno ciowe i komunikatory internetowe – czy mo na bez nich ?
c)
Wp yw komputeryzacji i cyfryzacji na jako ycia.
d)
Co warto czyta , ogl da , s ucha – dzielimy si swoimi do wiadczeniami i preferencjami,
e)
Edukacja kulturalna – dlaczego warto bywa w teatrze, operze, na wystawie
wiat warto ci
a)
By czy mie – jak odnale si w wiecie konsumpcji
b)
Autorytety – gdzie ich szuka , czy s nam potrzebne
c)
Odpowiedzialno
d)
Odpowiedzialno za ycie swoje i innych w kontek cie u ywek i rodków
psychoaktywnych.
e)
Uwolnienie od obowi zków czy wiadomy wybór ogranicze – moje rozumienie wolno ci
f)
Bóg, honor, ojczyzna – czy warto ci si dezawuuj ?
g)
Religijne, narodowe, rodzinne – czym jest wi to, na czym polega dobre wi towanie
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe
a)
ród a informacji o uczelniach wy szych – umiej tno skutecznego szukania
b)
Oferta edukacyjna uczelni wy szych
c)
Planowanie dalszej drogi edukacyjnej – prognozy rynku pracy, mo liwo ci finansowania
studiów, pozyskiwania rodków na utrzymanie
d)
Jak odnale si w rodowisku uczelni – kto jest kim, co mo na za atwi , prawa i
obowi zki studenta
e)
Znaczenie w ciwego wyboru zawodu; by elastycznym na rynku pracy
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