Aneks do Szkolnego Programu Wychowawczego
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
na rok szkolny 2014/2015

Zadania
wychowawcze

Formy realizacji

Kształtowanie
postaw
patriotycznych

 Przybliżenie sylwetki patrona szkoły prof.
Sylwestra Kaliskiego
 Organizacja obchodów rocznicy powstania
szkoły

Zdrowie
i bezpieczeństwo
(edukacja
prozdrowotna)

 Program walki z otyłością i chorobami
cywilizacyjnymi

Przewidywane efekty wychowania

Odpowiedzialni

Uczniowie:
− poznają sylwetkę prof. Sylwestra
− wychowawcy klas,
Kaliskiego, jego życie i dokonania
nauczyciele, samorząd
szkolny
− włączają się w obchody rocznicy
powstania szkoły
Uczniowie:
− znają przyczyny otyłości
− pielęgniarka szkolna
i powstawania chorób cywilizacyjnych − pielęgniarka p. Bożena
− poznają zasady profilaktyki i zdrowego
Mazur
stylu życia

W związku z programem Bezpieczna i przyjazna szkoła przyjętym na lata 2014-2016 uchwałą Rady Ministrów z dnia 28.07.2014r. i założeniami
Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi profilaktyki agresji i przemocy w szkołach w myśl, których „Warunkiem zmniejszenia agresji
i przemocy w szkole jest m.in. kształtowanie prawidłowych relacji i przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym, opartego na
wzajemnym szacunku i zaufaniu nauczycieli, uczniów i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskami zewnętrznymi”
realizowane powinny być następujące zadania:

Aneks do Programu Wychowawczego ZSMEiE w Toruniu
Zadania
wychowawcze

Profilaktyka agresji
i przemocy w szkole

Formy realizacji

Przewidywane efekty wychowania

 Podejmowanie działań zmierzających do
integracji zespołów klasowych, w tym przede
wszystkim organizowanie zajęć
integracyjnych w klasach pierwszych i
w Internacie, wyjść i imprez klasowych
 Zajęcia z zakresu profilaktyki agresji
i przemocy - zajęcia dotyczące
odpowiedzialności prawnokarnej nieletnich
 Upowszechnianie idei tolerancji i akceptacji
dla odmienności kulturowej
i światopoglądowej
 Stała współpraca z rodzicami

Uczniowie:
− przestrzegają zasad współżycia
w grupie i norm życia społecznego
− poznają i przestrzegają norm
prawnych obowiązujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiedzialni

− wychowawcy klas,
nauczyciele, psycholog
i pedagog szkolny
− wychowawcy Internatu
− funkcjonariusze
Komendy Policji Toruń
Śródmieści
− funkcjonariusze Straży
Miejskiej

Projekt Aneksu opracował zespół w składzie:
mgr Janusz Marciszewski
mgr Marcin Grabowski
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