
Program wychowawczy 
Dla Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w Gorlicach na rok szkolny 2015/2016

I. Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia – wspomaganie rozwoju

ucznia  we  wszystkich  wymiarach:  intelektualnym,  psychicznym,  społecznym,

zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

1. Kształtowanie  w  uczniach  postaw  dialogu,  umiejętności  słuchania  innych

i rozumienia ich poglądów.

2. Stworzenie uczniom warunków do nabywania następujących umiejętności:

 organizowanie i ocenianie własnego uczenia się,

 coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

 skuteczne  porozumiewanie  się  w  różnych  sytuacjach,  prezentacja

własnego  punktu  widzenia  i  brania  pod  uwagę  poglądów  innych  ludzi,

poprawne posługiwanie się językiem ojczystym,

 współdziałanie  w  zespole  i  praca  w  grupie,  budowanie  więzi

międzyludzkich,  podejmowanie  indywidualnych  i  grupowych  decyzji,

skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,

 rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

 poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych

źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

 dbałość o zdrowie , higienę i własne bezpieczeństwo,

 odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy,

 rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

w tym celu:

- jasno określone zasady oceniania oraz ujednolicony system kar i nagród,

-  odpowiedni poziom nauczania,

- dostęp do pomocy naukowych,

-  pomoc dla uczniów słabych,

- praca z uczniami zdolnymi,

- dostrzeganie  osiągnięć  poszczególnych  uczniów  /dyplomy,  nagrody,  listy

pochwalne do rodziców/, nagroda dyrektora szkoły.



II. Wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania.

1. Ścisła  współpraca  w  dziedzinie  wychowania  /nauczyciele  –  rodzice  –

środowisko -uczniowie/.

2. Spotkania z rodzicami, wspólne imprezy dla uczniów i rodziców.

3. Bliższe  zainteresowanie  się  uczniami  znajdującymi  się  w  trudnej  sytuacji

rodzinnej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

4. Przestrzeganie  podstawowych  zasad  etyki  –  zwracanie  uwagi  na  właściwe

wzorce.

5. Zapobieganie przemocy, wulgaryzmom wśród uczniów.

6. Profilaktyka antynikotynowa.

7. Profilaktyka antyalkoholowa, dotycząca dopalaczy

8. Profilaktyka antynarkotykowa.

9. Wychowanie do życia w rodzinie.

III.   Wdrażanie do samorządności uczniowskiej.

1. Powołanie samorządu klasowego.

2. Przygotowanie imprez klasowych przez samorząd klasowy oraz spotkania ze

społecznością szkolną /omawianie aktualnych problemów i wspólne poszukiwanie

rozwiązań/.

IV.   Wychowanie patriotyczne.

1. Tworzenie klimatu miłości do małej i wielkiej Ojczyzny.

2. Uroczystości z okazji rocznic i świąt państwowych i regionalnych.

3. Edukacja regionalna.

4. Kultywowanie lokalnych tradycji.

5. Reprezentowanie  szkoły  w  imprezach  lokalnych,  w  zawodach  sportowych,

reprezentowanie dorobku artystycznego.

6. Współpraca z policją.

7. Edukacja ekologiczna – obchody Dnia Ziemi.



V. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

1. Pogadanki na temat bezpieczeństwa.

2. Przestrzegania zasad BHP.

VI.  Uczestnictwo w kulturze.

            1.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych – zachęcanie do czytania.

2. Wyjście do kina, muzeum, na koncerty.

3. Wykorzystanie na lekcjach filmów oświatowych.

Planowanie wypoczynku.

1. Wyjście na basen.

2. Organizowanie wycieczek jednodniowych.

3. Rajd szkolny.


