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Wychowanie uczniów w naszej szkole stawiamy na równi z wiedzą i umiejętnościami ucznia, dbając o jego wszechstronny rozwój osobowy i kształcenie takiego człowieka, który szanuje siebie, otaczających go ludzi i jest otwarty na świat zewnętrzny, umie zgodnie żyć z innymi i dla innych.
Pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się osobowość człowieka i najistotniejsze wartości życia ludzkiego jest rodzina, a pierwszymi powołanymi do wychowania swoich dzieci są rodzice – działania podejmowane przez szkołę mają za zadanie wspomagać i uzupełniać w tym zakresie rodziców.
Program opracowano uwzględniając zadania wychowawcze określone w ustawach i rozporządzeniach oświatowych, programach nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dokumentach wewnątrzszkolnych a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej. 
Gimnazjum i Liceum rozwijają u wychowanków poczucie odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Dążą do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychiczne. Kieruje się uniwersalnymi zasadami etyki. Zapewnia młodzieży właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny.

SYLWETKA ABSOLWENTA 1) Absolwent z optymizmem patrzy w świat, wierzy w siebie i swoje możliwości, łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Ma  określone  zainteresowania,  które  pomagają  mu  dokonać  wyboru  dalszej  drogi  kształcenia.  Jest  w  pełni  kompetentny  do  samokształcenia.2) Jest samodzielny. Orientuje się w otaczającym świecie.  Potrafi  stawiać sobie cele dotyczące siebie i  najbliższych i je realizować.  Korzysta z różnych źródeł  wiedzy. Potrafi zaprojektować nietypowe działania, dobierając odpowiednie metody postępowania.



3) Jest ciekawy świata, ale też krytyczny.Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie. Z pewnym dystansem podchodzi do uzyskanych  informacji;  wie,  że  można  je  weryfikować  w  oparciu  o  alternatywne  źródła  wiedzy.  Odróżnia  fikcje  od  świata  realnego  w  przekazach medialnych.4) Jest otwarty. Porozumiewa się przynajmniej w jednym języku obcym. Dostosowuje treść i  formę wypowiedzi do osoby odbiorcy.  Umie posługiwać się  różnymi  technikami  komunikowania  się.  Dobrze  współpracuje  w  grupie.  Potrafi  dyskutować  dostosowując  się  do  obowiązującej  formy dyskusji.5) Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Potrafi przyznać się do błędu i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje  postępowanie oraz swoje decyzje. W swym działaniu zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. W działaniach zbiorowych wykazuje poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy w grupie.6)  Jest rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia także w sytuacjach nowych i modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu.  Ma ugruntowane nawyki higieniczne. Planuje swoją pracę i wypoczynek, potrafi świadomie przeciwdziałać stresowi. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.7) Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości własny i obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i nie gubi  się w sytuacjach trudnych oraz  niejednoznacznych.
MISJA SZKOŁYTworzenie warunków dających możliwości wszechstronnego rozwojuWychowanie w szkole to:



• wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia
• przygotowanie ucznia do samodzielnego życia i pracy
• ukierunkowanie rozwoju ucznia
• rozwijanie indywidualnych zainteresowań
• przygotowanie ucznia do zmieniającej się rzeczywistości
• nabycie umiejętności planowania własnej kariery
• rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej ucznia oraz jego indywidualnych zdolności twórczych

Sposoby i formy realizacjiZadania wychowawcze realizowane są w ramach:
• zajęć z wychowawcą
• zajęć dydaktycznych
• zajęć pozalekcyjnych
• indywidualnej pracy psychologiczno – pedagogicznej z uczniem
• zajęć grupowych o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym
• różnorodnych imprez i form kulturalnych na terenie szkoły – akademie, rocznice związane ze świętami narodowymi
• wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych
• konkursów i olimpiad przedmiotowych – dających młodzieży możliwość sprawdzenia swoich osiągnięć, wiedzy i umiejętności
• wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina, na wystawy
• akcji charytatywnych, ekologicznych
• zawodów i imprez sportowych



• samopomocy uczniowskiej i działalności Samorządu Uczniowskiego
• współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytucjami wspierającymi oświatę
• stałego uaktualniania strony internetowej promującej uczniów i szkołę 
• współpracy z rodzicami, która obejmuje: - kontakt natychmiastowy w niepokojących wypadkach wychowawczych (osobisty, telefoniczny, listowy, e-mailowy)- kontakt stały podczas zebrań, okresowych wywiadówek i konsultacji- stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców- spotkania indywidualne oraz grupowe z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Obowiązki wychowawcze każdego nauczycielaNauczyciele są osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za wychowanie. Prowadzą oni pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz są odpowiedzialni za jakość tej pracy. Uwzględniając to nasza szkoła zatrudnia nauczycieli kompetentnych, dobrze przygotowanych metodycznie, o pożądanych cechach osobowości i postawach wobec uczniów. Szkoła pomaga również nauczycielom radzić sobie z trudnościami doświadczanymi w obszarach technicznym, administracyjnym, etycznym, osobowym i produktywnym. Nasi nauczyciele zatem mają obowiązek:1. Prezentować w relacji z uczniem i jego rodzicami postawę poszanowania godności drugiej osoby, prawdomówności, odpowiedzialności, tolerancji i patriotyzmu. 2. Służyć uczniom radą i pomocą w trudnych sytuacjach, przyjmując wobec nich postawę otwartości i życzliwości.3.Wspierać wszechstronny rozwój uczniów, biorąc za podstawę ich zainteresowania i pozytywne zdolności.4. Nie dopuszczać do sytuacji konfliktowych a zaistniałe problemy rozwiązywać z uwzględnieniem racji obu stron oraz ewentualną 



pomocą mediatora (wychowawcy, dyrekcji, pedagoga szkolnego, psychologa lub Samorządu Szkolnego).5. Zapoznać uczniów z programem nauczania swojego przedmiotu i przedmiotowym systemem oceniania.6. W pracy dydaktycznej i wychowawczej kierować się ustaleniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania i programu wychowawczego.7. Zgłaszać wychowawcy, pedagogowi lub psychologowi potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną8. Zgłaszać pedagogowi szkolnemu lub psychologowi potrzebę skierowania ucznia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz stosowaćsię do zaleceń i wniosków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  dotyczącej ucznia.9. Współpracować z rodzicami w zakresie informowania ich o postępach, trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu.
Obowiązki wychowawców klasowych1.W systemie wychowawczym szkoły zasadniczą rolę pełni wychowawca klasy. W swych działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich rozwój intelektualny, zdrowie, postawę obywatelską oraz szanować ich godność osobistą.2.Prowadzi lekcje wychowawcze wg wcześniej przygotowanego w każdym roku szkolnym, planu, wyraźnie realizującego założeniami wychowawcze Szkoły.3. Systematycznie współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.4. Powinności nauczyciela wychowawcy w relacji z uczniem:a) Indywidualne poznanie uczniów oraz ich środowiska.b) Poznanie sytuacji materialnej, rodzinnej ucznia.c) Udzielanie wszechstronnej pomocy: organizowanie samopomocy, współpraca z pedagogiem szkolnym -występowanie o pomoc socjalną.d) Otaczanie szczególną opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –planowanie i koordynowanie udzielania 



pomocy psychologiczno –pedagogicznej.e) Pozostawanie autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla ucznia.f)Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.g) Czuwanie nad właściwym zachowaniem.h) Interesowanie się postępami w nauce.i) Egzekwowanie praw ucznia od nauczycieli i rodziców.j) Egzekwowanie obowiązków ucznia wobec innych.4. Powinności wychowawcy w relacji do klasy:a) Integracja uczniów jako zespołub) Obrona interesów klasy na forum szkołyc) Kształtowanie postaw (odpowiedzialności, tolerancji, patriotyzmu, solidarności)d)Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.e) Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.f) Utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu ujednolicenia działań wychowawczych.g) Prowadzenie dokumentacji pracy wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej).5.Powinności wychowawcy w relacji do rodziców:a) Organizacja zebrań klasowych z rodzicami, a w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych rozmów.b) Informowanie rodziców o zadaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły, tematyce zajęć z wychowawcą, aktach prawnych obowiązujących w szkole, wynikach w nauce i zachowaniu uczniów.c) Poruszanie problemów wychowawczych nurtujących rodziców i ich dzieci.



d) Włączenie rodziców w życie klasy i szkoły e) Prowadzenie kontroli obecności rodziców na zebraniach i wywiadówkach.
Obowiązki pedagoga szkolnegoPedagog szkolny swoją kompetencją i warsztatem wspiera wychowanków w dobrym samorozwoju oraz wychowawców i rodziców w wychowaniu, poprzez:a) kontrolę wywiązywania się uczniów z obowiązku szkolnegob) organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów ( stypendia, zasiłki)c) poradnictwo dla rodziców.d) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów e) uczestniczenie w spotkaniach zespołów oddziałowych klas pierwszych, drugich i trzecichf) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;g) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;h) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;i) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, rozwiązywaniu trudności wychowawczychj) organizowanie doradztwa zawodowego w szkolePonadto pedagog szkolny wspólnie z psychologiem przeprowadza:a) zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznymb) działania z zakresu profilaktyki c) mediacje w przypadku konfliktów uczeń – uczeń , uczeń – nauczyciel .



d) zajęcia integracyjne ( zwłaszcza dla klas pierwszych).e) zajęcia psychoedukacyjne.
Obowiązki psychologa szkolnegoPsycholog szkolny wspiera wychowanków w dobrym samorozwoju oraz rodziców i wychowawców w wychowaniu, poprzez:a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;b) poradnictwo psychologiczne dla uczniów i ich rodzinc) diagnozę psychologiczną dla uczniów i ich rodzin d) działania o charakterze terapeutycznym (indywidualne, rodzinne i grupowe).e) specjalistyczne konsultacje dla kadry pedagogicznejf) uczestniczenie w spotkaniach zespołów oddziałowych klas pierwszych, drugich i trzecich naszego liceumg) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;h) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;i) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwiązywaniu trudności wychowawczychj) koordynowanie prac nad programami wychowawczymi i profilaktycznymi.
Ponadto psycholog wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza:a) zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznymb)działania z zakresu profilaktyki 



c) mediacje w przypadku konfliktów uczeń – uczeń , uczeń – nauczyciel .d) zajęcia integracyjne ( zwłaszcza dla klas pierwszych).e) zajęcia psychoedukacyjne.
Zasady i formy współpracy wychowawczej z rodzicamiNajważniejszym miejscem wychowawczym dziecka jest dom rodzinny. Szkoła w procesie wychowawczym spełnia rolę pomocniczą wobec rodziców. Własne zadania wychowawcze wobec uczniów wypełnia zatem mądrze i właściwie, kiedy wspiera wychowawczą rolę rodziny.Szkoła powinna starać się utrzymywać zaufanie rodziców, co do jej wychowawczego charakteru poprzez: 1. Zapoznanie rodziców z opracowanym programem wychowawczym oraz innymi aktami prawnymi szkoły oraz poznanie opinii na ich temat.2.Dokładne precyzowanie stawianych uczniom wymagań, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego.3. Włączenie tematów z zakresu wychowania (adekwatnych do problemów klasowych) do spotkań okresowych z rodzicami (pomoc pedagoga szkolnego) oraz prowadzenie  dla nich warsztatów edukacyjnych (pomoc psychologa).4. Włączenie rodziców do pomocy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:a) udział w decyzjach dotyczących szkoły i klasyb) udział w imprezach klasowych i szkolnychc) współorganizowanie wycieczekd) udział w drobnych remontach i upiększaniu klasy, budynku szkolnego itp.e) udział w realizowaniu programów wychowawczych



PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJI. Kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec nauki

Zadania do realizacji Formy realizacji Realizujący zadanie Termin realizacjiPodejmowanie działań służącychosiągnięciu przez uczniówpoziomu wiedzy i umiejętnościdostosowanych do ich możliwości
Indywidualizacja procesu nauczania poprzezstosowanie metod pracy dla uczniów zdolnych orazuczniów posiadających trudności w nauceMotywowanie uczniów do osiągnięć edukacyjnychpoprzez pochwały, nagrody, oceny szkolne, ocenęaktywności, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem,psychologiemProwadzenie kół rozwijających zainteresowaniauczniówProwadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczychuzupełniające wiedzę uczniówOrganizowanie szkolnych konkursów przedmiotowychZachęcanie do udziału i pomoc w przygotowaniu doolimpiad i konkursów pozaszkolnychSystematyczne monitorowanie osiągnięć uczniówpoprzez kontrolę ocen w dziennikuPoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez

Nauczyciele

Wychowawca klasy

Cały rok

Cały rok 



obserwację, rozmowy z uczniem, nauczycielami,rodzicami, pedagogiem, psychologiemPodejmowanie działań zaradczych w przypadkuniepowodzeń szkolnych dostosowanych do trudnościucznia – m.in. objęcie pomocą psychologiczno –pedagogiczną, prowadzenie rozmów wychowawczych,dyscyplinująco – wychowawczych, powoływaniekomisji wychowawczej, nakładanie kar zgodnych zeStatutem SzkołyWspółpraca z rodzicami w zakresie poszukiwaniawspólnych rozwiązań trudności uczniów poprzezudział rodzica w rozmowach z uczniem, konsultacje,rozmowy telefoniczne i osobiste

Zespół oddziałowyPedagog / PsychologDyrekcjawychowawcy klas
Wychowawcy klasPedagog / Psycholog

Podejmowanie działań
zapobiegających niskiej
frekwencji

Systematyczne wpisywanie obecności uczniów nakażdej lekcjiSystematyczne monitorowanie realizacji obowiązkuszkolnego przez uczniów poprzez kontrolę dziennikówPoznawanie przyczyn niskiej frekwencji każdegoucznia poprzez rozmowy z uczniem, nauczycielami,rodzicami, pedagogiem, psychologiemPodejmowanie działań zaradczych dostosowanych dotrudności ucznia – m.in. objęcie pomocąpsychologiczno – pedagogiczną, prowadzenie rozmówwychowawczych, dyscyplinująco – wychowawczych,

Nauczyciele
Wychowawcy klasPedagog / Psycholog
Zespół oddziałowyPedagog / Psychologwychowawcy klas

cały rok
cały rok

w miarę potrzeb



powoływanie komisji wychowawczej, nakładanie karzgodnych ze Statutem SzkołyWspółpraca z rodzicami w zakresie informowaniao nieobecnościach młodzieży oraz poszukiwaniawspólnych rozwiązań poprzez udział rodzica wrozmowach z uczniem, konsultacje, rozmowytelefoniczne i osobiste

Wychowawcy klasPedagog / Psycholog w miarę potrzeb

Przygotowywanie do świadomegodokonywania wyborówzawodowych i edukacyjnych Rozpoznanie predyspozycji i zainteresowańzawodowych uczniów, pomoc w wyborze dalszegokierunku kształcenia oraz w planowaniu kariery zawodowej poprzez:- zajęcia zawodoznawcze-rozmowy doradcze z doradcą zawodowym-lekcje podstaw przedsiębiorczości- zajęcia z wychowawcą-współpracę z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Wałbrzychu,-współpracę z uczelniami wyższymiZachęcanie  do  realnej  oceny  własnych predyspozycji  w  aspekcie  wyboru  dalszego kierunku kształceniaPomoc pedagoga/psychologa w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej/kierunku studiówWspółpraca z rodzicami w aspekcie wyboru  ścieżki edukacyjnej (informowanie rodziców o zainteresowaniach i predyspozycjach, mocnych i słabych stronach ucznia w kontekście wyboru szkoły ponadgimnazjalnej/kierunku studiów)

PedagogNauczyciele podstawprzedsiębiorczościWychowawcy klas,Zaproszeni specjaliści

Pedagog/psychologNauczycieleWychowawcy klas

na bieżąco

na bieżąco



Udział naszych uczniów w dniach otwartych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne i wyższe,Udostępnienie uczniom i rodzicom informacji na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych/wyższych
II. Bezpieczne funkcjonowanie w szkole„ Człowiek hołduje chętnie dobru niźli złu, jeżeli warunki mu ku temu sprzyjają”Zadania do realizacji Formy realizacji Realizujący zadanie Termin realizacjiZapoznanie i wdrożenie doprzestrzegania zasadfunkcjonujących w szkole Zapoznanie z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły /Statut, WSO, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy/ podczas zajęć z wychowawcą, udostępnienie dokumentów w bibliotece szkolnej, sekretariacie szkoły

Wychowawcy klasPedagog / Psycholog pierwszy miesiącroku szkolnegoi na bieżąco
Zapewnienie bezpieczeństwauczniów na terenie szkoły Zapoznanie i przypominanie uczniom zasad bezpieczeństwa podczas zajęć z wychowawcą oraz bieżące reagowanie pracowników szkoły na ich naruszanieUczenie zasad udzielania pierwszej pomocy w ramach lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa oraz w Klubie Ratownika PrzedmedycznegoDiagnozowanie sytuacji opiekuńczo – wychowawczejuczniów poprzez ankietowanie uczniów, współpracę zrodzicami, obserwacje

NauczycielePedagog / Psycholog
Nauczyciele
Wychowawcy klasPedagog / Psycholog
Psycholog

cały rok
cały rok
cały rok
cały rok



Diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów poprzez systematyczne ankietowanie uczniów, rozmowy z nauczycielami, obserwacje
III. Zdrowy styl życia, wolny od uzależnień„ ..uczyd się prawdy o sobie i świecie by rozróżniad to co pomaga i rozwija, od tego co zagraża, co ogranicza”Zadania do realizacji Formy realizacji Realizujący zadanie Termin realizacjiPromowanie zdrowego stylużycia Utrwalanie nawyków higienicznych, dbałości o wygląd oraz strój dostosowany do pory roku, uświadomienie konieczności dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez realizację tematyki lekcji biologii i przyrody, wychowania do życia w rodzinie, zajęć z wychowawcą, lekcje wychowania fizycznego, kampanie, gabloty informacyjne, akcje plakatowe,rozmowy z pielęgniarką szkolnąWyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych, dostarczenie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych (anoreksja, bulimia, depresja, otyłość itd) poprzez realizację tematyki lekcji biologii i przyrody,zajęć z wychowawcą, gabloty informacyjne, akcje plakatowe, rozmowy z pielęgniarką szkolnąPropagowanie aktywnego wypoczynku poprzez rajdy piesze, rowerowe, imprezy sportowe, wycieczki klasowe i krajoznawcze

Nauczyciele biologii i przyrodyNauczyciel WDŻNauczyciel WFWychowawcy klasPielęgniarka szkolnaWychowawcy klas

Nauczyciele

cały rok

na bieżąco
Przeciwdziałanie Dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania Psycholog cały rok



uzależnieniom napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania środków odurzających w tym dopalaczy poprzez:- cykl informacyjny „Profilaktyczny wtorek”-  zajęcia z wychowawcą- gabloty tematyczne- filmy edukacyjne- ulotki informacyjne- rozmowy indywidualne z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem- współpraca ze specjalistą ds. uzależnieńKształtowanie umiejętności skutecznej odmowy wobec osób nakłaniających do spożywania substancji uzależniających poprzez realizację tematyki zajęć z wychowawcą, udział w zajęciach psychoedukacyjnychPropagowanie modelu rozsądnego umiaru w zakresiekorzystania z komputera, zasobów internetu i telewizji poprzez realizację tematyki zajęć z wychowawcą, udział w zajęciach psychoedukacyjnych

Wychowawcy klasPedagogNauczyciele chemiipozyskani Specjaliści

Wychowawcy klasPedagog / Psycholog na bieżąco

IV. Kształtowanie wielowymiarowej dojrzałości osobowej„ Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkościnarodu”Zadania do realizacji Formy realizacji Realizujący zadanie Termin realizacjiKształtowanie poczuciaodpowiedzialności za siebie i Integrowanie zespołów klasowych:- zajęcia adaptacyjne w kl. I Pedagog / PsychologWychowawcy klas Pierwszy miesiącroku szkolnego



innych członków klasy,współdziałania i prawidłowychpostaw społecznych - zabawy i zadania integrujące podczas  zajęć z wychowawcą- wycieczki klasowe- uroczystości szkolne i klasoweKształtowanie umiejętności współpracy z innymi,wyrabianie umiejętności fair play okazywaniaszacunku zwycięzcom i godnego przegrywaniapoprzez:- pracę w grupie na zajęciach dydaktycznych-  zajęć z wychowawcą- lekcje wychowania – fizycznego- wspólną realizację przedsięwzięć klasowych iszkolnychZapobieganie przejawom agresywnych inieodpowiednich zachowań poprzez:- zajęcia z wychowawcą na tematadekwatnych sposobów wyrażania emocji i radzeniasobie ze stresem-bieżące reagowanie wszystkich pracowników szkoły na zachowania niepożądane- rozmowy wychowawcze, dyscyplinująco –wychowawcze z pedagogiem, psychologiem,wychowawcą- objęcie pomocą psychologiczno – pedagogicznąuczniów doświadczających przemocy- objęcie pomocą psychologiczno – pedagogicznąuczniów stosujących przemoc- współpracę z Policją, Strażą Miejską, Sądem

Nauczyciele

Wychowawcy klasPedagog / PsychologZespół oddziałowy

i na bieżąco wciągu rokuszkolnego
na bieżąco

cały rok

Kształtowanie postawprospołecznych Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz innych: Wychowawcy klasoraz wyznaczeni cały rok



- organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce- działalność wolontariatu-wizyty w DPS w Jaskulinie-wizyty w DPS w Wałbrzychu-praca na rzecz Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu oraz Fundacji Centaurus we WrocławiuUczestniczenie w działaniach mających na celuochronę i zapobieganie degradacji środowiska:- udział w „Dniach Ziemi”- udział w akcji „Sprzątanie świata”- kampanie informacyjneRozbudzanie postaw tolerancji na szeroko rozumianąodmienność kulturową, narodową, religijną ,przyposzanowaniu własnych i cudzych tradycji poprzezrealizację tematyki zajęć dydaktycznych,  zajęć z wychowawcą

Nauczyciele

Wychowawcy klasNauczyciele przedmiotowi cały rok

Kształtowanie postawobywatelskich i patriotycznych Kształtowanie szacunku i miłości do ojczyzny,poszanowanie dla kultury i tradycji poprzez:- obchody świąt państwowych i rocznic historycznych-organizacja tradycyjnych imprez szkolnych iklasowych- omawianie wydarzeń historycznych, społecznych ipolitycznych na zajęciach dydaktycznych,  zajęć z wychowawcąPoznawanie i przestrzeganie Konwencji PrawCzłowieka, Konwencji Praw Dziecka poprzez:- realizowanie tematyki  zajęć z wychowawcą- gabloty informacyjne

Wychowawcy klasNauczyciele przedmiotowiWyznaczenie Nauczyciele cały rok



- udział w projektach szkoły związanych z patronemszkołyKształtowanie postawy moralnej ucznia Wskazywanie postaw moralnie pożądanychReagowanie na przejawy wulgarności, wandalizmu, brutalności, agresjiZero tolerancji dla przemocy w szkoleUczenie poszanowania godności własnej i innychJasne  definiowanie  pojęć:  kłamstwo,  kradzież mienia, myśliWyrabianie  odpowiedzialności   –  samodzielna praca podczas egzaminówUczenie panowania nad emocjamiRozbudzanie  postaw  tolerancji  na  szeroko rozumianą   odmienność  kulturową,  narodową, religijną,  przy  poszanowaniu  własnych  i  cudzych tradycji (walka z uprzedzeniami)Uświadomienie  młodzieży  odpowiedzialności  za zatajenie  informacji  o  tym,  że  komuś  dzieje   się krzywdaDawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem i postawą

Wszyscy pracownicy szkoły Na bieżąco

Wyrabianie i utrwalanie postawsamorządności uczniów Wzmacnianie samorządności uczniów- działalność Samorządu Szkolnego i klasowego- motywowanie uczniów do podejmowania działań na
Opiekun wraz z SamorządemSzkolnyWychowawcy klas

na bieżąco



rzecz szkoły przez opiekuna Samorządu i innychnauczycieliWspółpraca z domem rodzinnym, instytucjami  wspomagającymi wychowanie i opiekę. Kierowanie dzieci na badania psychologiczne i pedagogiczne do Poradni Psychologiczno – PedagogicznejOrganizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodzicówOrganizacja nauczania indywidualnego i specjalnego dla uczniów ze szczególnymi problemami – przewlekle chorych, niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania posiadających orzeczenia PPP o potrzebie nauczania indywidualnego, lub specjalnegoIndywidualizowanie podejścia do uczniów wg zaleceń z opinii PPP i orzeczeńKierowanie uczniów i rodziców do instytucji zewnętrznych udzielających pomocy terapeutycznej, wychowawczej, diagnostycznej, takich jak: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, poradnie specjalistyczne: dla zagrożonych uzależnieniem od narkotyków  i alkoholu, Poradni zajmujących się terapią rodzin itp. Motywowanie do skorzystania z ich pomocyOrganizowanie prelekcji, spotkań z rodzicami (pedagogizacja rodziców)Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Pedagog/psycholog we współpracy z wychowawcami klas i nauczycielamiDyrekcjaPedagog/psychologDyrekcja

Nauczyciele
Pedagog/psycholog we współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami

Pedagog/psycholog we współpracy z wychowawcami

Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco

Cały rok
Na bieżąco

Na bieżąco
Cały rok



Zainteresowanie sytuacją rodzinną  i materialną uczniów i pomoc dziecku potrzebującemuUdzielanie informacji uczniom co do rozwiązań prawnych i sposobów radzenia sobie w sytuacjach rodzinnych zagrażających zdrowiu, życiu i zakłócających prawidłowy  rozwój (przemoc domowa, nałogi, zaniedbania  opiekuńcze ze strony rodziców), rozmowy  indywidualne i pogadanki w małych grupachInformowanie rodziców na comiesięcznych spotkaniach o zachowaniu ucznia i jego postępach w nauceBieżące informowanie rodziców o zachowaniu ucznia i jego postępach w nauce Uczestniczenie w warsztatach, kursach dla nauczycieliOtoczenie opieką dziecka z trudnościami w nauce i zachowaniu;  w  nauce  (zajęcia   wyrównawcze, pomoc  indywidualna,  organizowanie  pomocy psychologiczno -pedagogicznej)Współpraca w Zespołem Oddziałowym

Wychowawcy klas, nauczycieleWychowawcy klasPedagog/psychologWychowawcy klasNauczycielePedagog/psycholog
Wychowawcy klas
Wychowawcy klas
NauczycieleWychowawcy klasNauczycielePedagog/psycholog
członkowie Zespołu Oddziałowego

Cały rok
Cały rok

cały rok (wg harmonogramu zebrań)
Cały rok
Cały rokCały rok
Na bieżąco

Stworzenie  uczniom  warunków do wykonywania projektów Poinformowanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum Wychowawcy klas Wrzesień



edukacyjnych Przedstawienie  uczniom  zasad  i  form  realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum i liceum Wychowawcy klasOpiekunowie projektów Na bieżąco


