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Szkolny Program Wychowawczy
Wieloletni Szkolny Program Wychowawczy obejmuje zadania
dotyczące obszarów:
• organizacji pracy wychowawczej,
• integracji społeczności szkolnej,
• kształtowania postaw patriotycznych,
• kształtowania osobowości ucznia,
• rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów,
• współpracy z rodzicami,
• zdrowia i bezpieczeństwa,
• ochrony środowiska naturalnego,
• praw dziecka i człowieka,
• samorządności uczniowskiej w szkole,
• opieki psychologiczno – pedagogicznej,
• sportu,
• doradztwa zawodowego.

Zgodnie z nimi wyznaczono:

PRIORYTETOWE ZADANIA WYCHOWAWCZE
SZKOŁY W ROKU SZKONYM 2012/2013
1. Honorujemy prawa każdego człowieka do wolności i szacunku.
2. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
3. Nie wyrażamy zgody na agresję, także w cyberprzestrzeni.
4. Nie wyrażamy zgody na spożywanie przez uczniów alkoholu,
palenie papierosów, przyjmowanie narkotyków i dopalaczy.
5. Dbamy o kulturę słowa.
6. Dbamy o aktywizowanie rodziców do współudziału w pracy
wychowawczej.
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ZADANIA REALIZOWANE BĘDĄ POPRZEZ ODDZIAŁYWANIE NA:
ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIÓW
Motywować i wspierać będziemy poprzez:
1. Organizowanie konkursów, olimpiad, turniejów wiedzy wg propozycji
lokalnych oraz wojewódzkich i ogólnopolskich - z uwzględnieniem
możliwości szkoły.
2. Umożliwienie uczniom uczestniczenia w pracy kół zainteresowań oraz
udziału w realizacji inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej i środowiska
lokalnego.
3. Prezentowanie osiągnięć uczniów w szkolnych gablotach ściennych, ale
także wyróżnianie prac przygotowanych przez uczniów.
4. Praca indywidualna z uczniem zdolnym i z uczniem słabym.
5. Nagradzanie uczniów wyróżniających się w nauce:
• listami pochwalnymi i dyplomami – dyrekcja szkoły
• nagrodami książkowymi i rzeczowymi – dyrekcja szkoły
• wyróżnieniami na forum społeczności szkolnej – dyrekcja szkoły
6. Nominowanie do stypendiów naukowych:
• Prezesa Rady Ministrów – dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna, SU
7. Doskonalenie pracy z zakresu wykorzystywania wiedzy multimedialnej
w ramach:
• lekcji technologii informacyjnej

POSTAWY SPOŁECZNE WYCHOWANKÓW
Kształtować będziemy poprzez:
1. Organizowanie

i

udział

młodzieży

w

uroczystościach

i

świętach

kultywujących tradycję szkoły:
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Ślubowanie klas I
• Dzień Edukacji Narodowej
• Narodowe Święto Niepodległości
• Wigilia szkolna
• Bal studniówkowy
• Pożegnanie maturzystów
2. Pożegnanie uczniów klas programowo najwyższych
•

3. Organizowanie giełdy podręczników.
4. Podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych.
5. Organizowanie wycieczek, biwaków oraz wyjść na seanse kinowe i koncerty
muzyczne.
6. Spotkania z gimnazjalistami w ramach promocji szkoły: DRZWI
OTWARTE.
7. Pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych konfliktów klasowych lub grupowych
z udziałem: wychowawców, pedagoga, dyrekcji szkoły.
8. Wprowadzenie elementów wychowania regionalnego na lekcjach, np.
historii, języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie..
9. Wycieczki i biwaki o charakterze krajoznawczym.
10.Organizowanie

spotkań

uczniów

klas

programowo

najwyższych

z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy.
11.Organizowanie spotkań klas maturalnych z przedstawicielami uczelni
wyższych w celu zapoznania z możliwościami wyboru kierunku studiów.
12.Systematyczną współpracę z przedstawicielami zakładów pracy w celu
właściwego przebiegu praktyki zawodowej uczniów.
13.Wycieczki do teatrów i muzeów.
14.Udział w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym
(profilaktyka uzależnień, komunikacja w środowisku rówieśniczym, problem
agresji).
15.Aktywny udział w honorowym krwiodawstwie.
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16.Udział w społecznych inicjatywach wspierających (lub promujących)
działalność charytatywną i prozdrowotną.

ROZWÓJ EMOCJONALNY MŁODZIEŻY
Wspomagać będziemy w formie:
1. Indywidualnej opieki nad wychowankami z rodzin dysfunkcyjnych oraz
tymi, którzy wymagają szczególnego traktowania ze względu na deficyty
emocjonalne i intelektualne – wychowawcy, pedagog, dyrekcja (cały rok).
2. Aktywizujących metod pracy na lekcjach wychowawczych ( np. ćwiczenia
grupowe, warsztaty, treningi interpersonalne ) – wychowawcy, pedagog.
3. Indywidualnych spotkań wychowanków z terapeutami i specjalistami (w
ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – cały rok
wg potrzeb) – pedagog, dyrekcja szkoły.
4. Dyskusji na temat mechanizmu wpływających destruktywnie na psychikę
człowieka ( np. reklama, Internet, język mass mediów) – wychowawcy,
pedagog, nauczyciele przedmiotów humanistycznych.
5. Warsztatów rozwijających postawy asertywne, szczególnie w obliczu
zagrożenia uzależnieniami oraz wpływem sekt – wychowawcy, pedagog
szkolny (zgodnie z założeniami klasowych programów wychowawczych).
6. Spotkań uczniów i rodziców, ale też nauczycieli ze specjalistami z zakresu
komunikacji międzyludzkiej i radzenia sobie w sytuacjach trudnych –
dyrekcja szkoły, pedagog.
7. Prezentacji filmów (połączonych z prelekcjami i dyskusją na temat
problemów dojrzewania młodzieży – z udziałem właściwych specjalistów) –
odpowiedzialni: dyrekcja szkoły, pedagog, pielęgniarka.
8. Spotkania uczniów i rodziców ze specjalistami w zakresie
bezpieczeństwa(policja, przedstawiciele sądu).
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DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWIE I ZDROWY STYL
ŻYCIA
Prowadzić będziemy w formie:
1. Wdrażania programów profilaktycznych – antynarkotykowych,
antyalkoholowych, antynikotynowych, antydopalaczowych.
2. Włączania się do ogólnopolskich i lokalnych akcji prozdrowotnych: np. „
Dzień bez papierosa”, „Rzuć palenie razem z nami”, „ Światowy Dzień
Walki z AIDS”, „Marsz życia i nadziei – profilaktyka raka piersi”.
3. Współpracy z ośrodkami zajmującymi się problematyką uwzględnioną w
programie profilaktyki ( np. Terenowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Toruniu).
4. Wdrażania programów promujących zdrowie i zdrowy styl życia.
5. Uczestnictwa młodzieży w szkolnych, miejskich i okręgowych spartakiadach
oraz zawodach sportowych .
6. Przeprowadzanie pogadanek, prelekcji i dyskusji ( poprzedzonych projekcją
filmów).
7. Wspierania materialnego uczniów, pozostających w trudnej sytuacji
rodzinnej.

FORMY I METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ W
ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ I PROMOCJI
ZDROWIA
1. Zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki uzależnień (narkotyki, alkohol,
papierosy, dopalacze).
2. Zajęcia warsztatowe dotyczące komunikacji, efektywnego uczenia się oraz
radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
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3. Jak udzielać pierwszej pomocy? – Pogadanki połączone z pokazem na
fantomie.
4. Młodociani w kolizji z prawem – prelekcje prowadzone przez
funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej w Toruniu.
5. Pogadanki i prelekcje dotyczące zdrowego stylu życia, chorób zakaźnych
i chorób przenoszonych drogą kropelkową.
6. Pogadanki i prelekcje dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową (tu:
choroby weneryczne, AIDS).
7. Prezentacja filmów na temat promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
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