Publiczne Gimnazjum w Miękini

Program Wychowawczy

Musicie mieć w sobie coś z orłów – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w
przyszłość naszej Ojczyzny!
Stefan Wyszyński

Część wstępna
Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum w Miękini opracowany został
w oparciu o obowiązującą dokumentację szkoły, analizę środowiska szkolnego, rozpoznanie
indywidualnych potrzeb naszych uczniów, a także potrzeb dydaktyczno – wychowawczych
szkoły.
Wrażliwość na indywidualne potrzeby i problemy ucznia, troska o jego pełen rozwój
osobowy w wymiarze intelektualnym i emocjonalnym, a także moralnym i egzystencjalnym
skłania nas do refleksji nad wychowaniem, a jednocześnie motywuje do określonych działań
wychowawczych. Pragniemy, aby nasza szkoła stawała się miejscem pozytywnych doświadczeń w procesie dojrzewania młodego człowieka i nabywania przez niego umiejętności społecznych. Kierując się zatem dobrem ucznia stworzyliśmy projekt programu wychowania
obejmujący przestrzeń wzajemnych oddziaływań ucznia i nauczyciela, w sytuacji szkolnej
oraz na gruncie praktyki edukacyjnej.
Naszym postulatem dydaktycznym staje się uczenie dla rozumienia, bo rozumienie
jest podstawowym sposobem istnienia dziecka w szkole i w życiu. To rozumienie świata i
innych decydować będzie o dalszym sposobie jego egzystencji oraz umożliwi mu prawdziwe
„stawanie się” i odkrywanie tego kim jest w rzeczywistości.
Przyszłość człowieka zależy w dużej mierze od kultury, dzięki kulturze przetrwaliśmy
jako naród, dlatego celem naszego programu będzie przekazywanie dziedzictwa kulturowego
i kształtowanie w uczniach postaw patriotycznych poprzez ochronę tożsamości i tradycji
szkoły – naszej Szkoły.
Program koncentruje się zatem na uczniu i jego dobru rozwojowym uwzględniając
najważniejsze wymiary jego życia. Rozumienie i dostrzeganie związków i zależności przyczynowo – skutkowych z pewnością pozwoli uczniom przewidywać następstwa swoich zachowań oraz nauczy ich podejmować decyzje, które sprzyjają rozwojowi samodzielności,
twórczości, odpowiedzialności oraz poczucia sprawstwa także w życiu dorosłym.
Program opiera się na następujących założeniach:
1. Dziecko podobnie, jak dorosły, potrafi myśleć o sobie i zmieniać się dla siebie samego.
2. Odpowiedzialność za efekty procesu wychowania ponoszą wszyscy (wychowawca, opiekunowie, rodzice, środowisko zewnętrzne, szkoła).
3. To dorosły otwiera dziecko na otaczający go świat, podsuwa mu ciekawe pomysły i rozwiązania, motywuje oraz zachęca do uczenia się pojmowanego w szerokim tego słowa znaczeniu.
4. Wychowawca - pedagog dba o stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju dziecka.
5. Uczeń samodzielnie planuje i wybiera kierunek własnych zainteresowań, poszerzając w ten
sposób ich zakres.
6. Wychowawca - opiekun pełni rolę doradcy w procesie formowania się i kształtowania poglądów, a także osobistych, społecznych i życiowych przekonań.
7. Istnieje jeszcze jeden, ważny element wychowania - wyznawane przez nauczyciela wartości. Nauczyciel musi być wiarygodnym reprezentantem tych wartości, bo tylko wtedy staje
się ich prawdziwym nosicielem i wyrazicielem, gdy je urzeczywistnia i realizuje we własnym
życiu.

Szczegółowe zadania szkoły w zakresie wychowania
Zakres
Organizacja pracy
wychowawczej
szkoły

Praca wychowawcza w czasie
zajęć lekcyjnych i
dodatkowych

Zadania
Poruszanie aktualnych problemów wychowawczych na planowanych
posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Organizowanie rad szkoleniowych dla grona pedagogicznego.
Opracowanie planów wychowawczych klas.
Prowadzenie dokumentacji o przejawach przemocy, agresji i przestępczości w placówce.
Wypracowanie skutecznych form współdziałania z rodzicami, instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi na polu działania wychowawczego.
Spotkania zespołów wychowawczych klas.
Uwzględnianie w planach lekcji wychowawczych następujących
problemów do omówienia i przeanalizowania:
a) blok zajęć poświęconych zdrowiu psychicznemu i fizycznemu z
uwzględnieniem sfery duchowej – w celu wytworzenia mocnej motywacji pomimo ewentualnych niesprzyjających warunków w środowisku ucznia:
 problemy okresu dorastania,
 zjawisko stresu,
 techniki relaksacyjne,
 przyczyny i skutki sięgania po papierosy, alkohol i narkotyki i inne środki odurzające,
 sposoby spędzania wolnego czasu,
b) blok zajęć poświęconych pracy umysłowej:
 jak uczyć się szybko i skutecznie,
 ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem,
 ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi,
 higiena pracy umysłowej w szkole i w domu,
 realizacja postulatu „w zdrowym ciele zdrowy duch”,
c) zajęcia poświęcone umiejętnościom społecznym:
 umiejętność słuchania,
 umiejętność prowadzenia dialogu, porozumiewania się w
różnych sytuacjach,
 asertywność,
 radzenia sobie z własną i cudzą agresją,
 tolerancja a miłość,
 konformizm i nonkonformizm,
 efektywne współdziałanie w zespole i podejmowanie
wspólnych decyzji,
 umiejętność podejmowania decyzji, w tym w sytuacjach
trudnych zagrażających prawidłowemu rozwojowi i
zdrowemu życiu,
 sztuka przyjaźni,
d) blok zajęć poświęconych rodzinie,
e) blok zajęć poświęconych kształtowaniu kulturalnych nawyków,
f)
blok zajęć kształtujących postawy proekologiczne,
g) blok zajęć poświęconych subkulturom młodzieżowym,
h) blok zajęć poświęconych preorientacji zawodowej,
i)
blok zajęć poświęconych tolerancji oraz wielokulturowości,
j)
blok zajęć poświęconych prawom ucznia:
 zapoznanie uczniów ze Statutem,

Odpowiedzialni
dyrektor szkoły,
wych. klas
dyrektor szkoły
wychowawcy klas
pedagog, psycholog
wszyscy nauczyciele
Wych. klas, pedagog, psycholog
wychowawcy
klas, pedagog,
psycholog



Inna działalność
pozalekcyjna
szkoły

Współpraca
z rodzicami

zapoznanie uczniów z Konwencją o prawach dziecka oraz
elementami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konstytucji RP, itp.
Organizowanie uczestnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych
i podstawowych formach życia kulturalnego:
 organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum i innych
placówek kulturalnych oraz zabytkowych,
 udział uczniów w międzyszkolnych imprezach kulturalnych i
konkursach przedmiotowych,
 przedmiotowe, kulturalne i oświatowe współzawodnictwo
między klasowe,
 organizowanie wycieczek krajoznawczych.
Rozwijanie ogólnodostępnych form zajęć sportowych:
 udział w imprezach międzyszkolnych
 organizowanie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych.
Rozwój samorządowej działalności uczniowskiej w formie Samorządu szkolnego.
Propagowanie czytelnictwa i organizacja pracy w bibliotece.
Podejmowanie działań rozwijających zainteresowania, umiejętności i
zdolności uczniów:
 prowadzenie kół zainteresowań,
 udział w przeglądach artystycznych,
 organizowanie wystaw plastycznych na terenie szkoły,
 angażowanie uczniów do prac służących poprawie estetyki otoczenia (klasy, korytarze szkolne).
 przygotowanie uczniów do konkursów
Propagowanie i prowadzenie wolontariatu
 organizowanie akcji charytatywnych.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych:
 realizacja programów profilaktycznych: „Trzymaj formę”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
 organizowanie Dnia Zdrowia,
 organizowanie Dnia Sportu,
 przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Pedagogizacja rodziców (edukacja wychowawcza i zdrowotna):
 organizowanie planowanych spotkań z rodzicami poświęconych działalności szkolnej i określonym zagadnieniom wychowawczym,
 kontakty indywidualne z rodzicami,
 organizowanie pogadanek i spotkań ze specjalistami na
tematy związane z wychowaniem, zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz różnorodnymi zagrożeniami.
Rozpoznawanie środowiska domowego uczniów.
Włączanie rodziców do pracy wychowawczej szkoły.
Wykorzystanie fachowości i kompetencji zawodowych rodziców w
procesie pedagogizacji dzieci i młodzieży.

Zapobieganie
niepowodzeniom

Rozpoznawanie trudności dydaktycznych uczniów, ich przyczyn;
współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

wychowawcy klas

nauczyciele wf

opiekunowie SU,
wychowawcy klas
bibliotekarz
opiekunowie kół,
wychowawcy
klas, nauczyciele,
wolontariat, pedagog

dyrektor szkoły,
wychowawcy
klas, pedagog,
psycholog

wychowawcy ,
pedagog, psycholog
nauczyciele
wychowawcy
klas, doradca
zawodowy
wychowawcy
klas, pedagog,

szkolnym
uczniów

Zapobieganie
niedostosowaniu
społecznemu

Organizowanie zajęć ułatwiających naukę.
Terapia logopedyczna – rozpoznawanie wad wymowy, zajęcia w
szkolnym gabinecie logopedycznym, udzielanie rodzicom wskazówek do ćwiczeń z dzieckiem.
Warsztaty grupowe, rozmowy indywidualne.
Rozpoznawanie problemów uczniów oraz ich rodzin, otaczanie
szczególną opieką i uwagą w sytuacjach wymagających wsparcia i
pomocy.
Współpraca z Policją, Sądem Rejonowym Wydziałem Rodzinnym i
Nieletnich, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Profilaktyka uzależnień:
 Współpraca z rodzicami przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
 Upowszechnianie informacji dotyczących szkodliwości
nałogów,
 Poszerzanie wiedzy na temat przyczyn i rodzajów uzależnień oraz ich wpływu na życie człowieka.
 Prowadzenie programów profilaktycznych.
Wspieranie uczniów, u których występują zachowania ryzykowne, w
tym używanie środków uzależniających lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia.

Urozmaicanie
form pracy z
uczniem

Kształtowanie
świadomości
narodowej

Pomoc materialna
i opiekuńcza

psycholog
dyrektor szkoły
logopeda

wychowawcy
klas, pedagog,
psycholog
wychowawcy
klas, pedagog,
psycholog
wychowawcy
klas, pedagog,
psycholog, pielęgniarka
nauczyciele, pedagog, psycholog

Przeciwdziałanie cyberprzemocy:
 Przygotowanie gablot informacyjnych.
 Prowadzenie godzin wychowawczych.
 Spotkania z policjantem.
 Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

nauczyciele, pedagog, psycholog

Włączanie uczniów w tworzenie procesu dydaktycznego.
Wprowadzanie nowatorskich metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Indywidualizacja w procesie dydaktycznym i działalności pozalekcyjnej w celu rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów.
Wprowadzenie do programów nauczania dodatkowych treści w oparciu o dostępne lub własne programy oraz wykorzystanie działań innowacyjnych.
Przeprowadzanie uroczystych apeli i akademii z okazji rocznic i
świąt. Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych.

nauczyciele
nauczyciele

Zorganizowanie i uaktualnianie w klasach gazetek związanych z
rocznicami i świętami.
Poznawanie piękna ziemi ojczystej poprzez uczestnictwo w wycieczkach i rajdach.
Współpraca z instytucjami charytatywnymi: MOPS, PCK, CARITAS, itp.
Organizacja dożywiania.

nauczyciele
nauczyciele
patrz „kalendarz
imprez szkolnych”
nauczyciele
nauczyciele
dyrektor szkoły,
pedagog, nauczyciele
pedagog.

Prewencyjny system oddziaływań wychowawczych
Prewencyjny system oddziaływań wychowawczych został opracowany dla uczniów
z trudnościami w nauce i w zachowaniu, którym grozi ocena naganna z zachowania. Analizując trudności wychowawcze oraz chcąc im przeciwdziałać udzielamy pomocy uczniom w
prawidłowym wyborze zadań i celów życiowych, korygujemy ich zachowanie oraz udzielamy
wsparcia wyborze kierunku dalszego kształcenia. Poprzez systematyczne pogłębianie wiedzy
na temat przyczyn trudności szkolnych wdrażamy uczniów do samodzielności i mobilizujemy
do przestrzegania porządku oraz odpowiedzialności za siebie i innych oraz kontrolujemy postępy w nauce i w zachowaniu. Prawidłowe rozpoznanie przyczyn problemów wychowawczych jest również warunkiem realizowania zalecanej pracy opiekuńczo - dydaktycznej i terapeutycznej, a tym samym szansą ich pokonania.
Zasada prewencyjności – oznacza nie tyle uprzedzanie negatywnych zachowań
uczniów co raczej promowanie ich pozytywnych cech i dobra oraz tworzenie sytuacji, w których uczeń będzie mógł rozwijać swoje aspiracje i dążenia oraz doświadczać sytuacji sukcesów i osiągnięć szkolnych.
Do prewencyjnych oddziaływań wychowawczych należą:

Indywidualne Plany Pracy Wychowawczej z uczniem trudnym (na początku
każdego semestru pedagog wraz z wychowawcą układa indywidualny plan
pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia w zachowaniu, wyodrębnia sfery, w których uczeń najgorzej funkcjonuje i określa cele swoich oddziaływań wychowawczych) – zał. nr 1.

Spotkania z rodzicami, które są okazją do pedagogizacji oraz przełamywania bierności i nieudolności wychowawczej rodziców (omawianie podczas
spotkań zagadnienia mają uczulić rodziców na problemy związane z wychowaniem, nauką, zdrowiem własnego dziecka, oraz motywować do nawiązania bliższych, emocjonalnych więzi z dzieckiem).

Tygodniowe Karty Ocen Zachowania (uczeń otrzymuje na początku każdego tygodnia kartę ocen zachowania i frekwencji, nauczyciel prowadzący
lekcję po skończonych zajęciach wypełnia kartę oceniając aktywność i zaangażowanie ucznia na lekcji, ocenia również jego zachowanie na terenie
szkoły i podczas przerw szkolnych) - zał. nr 2.

Spotkania indywidualne z uczniem – na podstawie kart oceny zachowania
pedagog/wychowawca analizuje postępy ucznia w nauce i w zachowaniu,
ustala wraz z uczniem cele, które chce osiągnąć w najbliższym czasie (tyg.
zadania) w określonym obszarze funkcjonowania.

Obserwacja pedagogiczna – gromadzenie informacji o uczniu rozmowy indywidualne z uczniem i nauczycielami, realizacja zaleceń PPP.

Załącznik nr 1
INDYWIDUALNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ
Z UCZNIEM ........................................
W OKRESIE ....

Sfery oceny
1. Frekwencja na zajęciach lekcyjnych

Cel - co chcemy osiągnąć w najbliższym półroczu
a) zmniejszyć ilość godzin nieusprawiedliwionych (wagary, nieuzasadniona absencja szkolna) poprzez cotygodniową kontrolę obecności w dzienniku
lekcyjnym, informowanie na bieżąco
rodziców o nieobecnościach,

Wynik

Odpowiedzialni

wychowawca,
pedagog

b) ograniczyć ilość spóźnień na zajęcia
lekcyjne.
2. Zaangażowanie i
sumienność w stosunku do nauki

3. Postawa wobec
używek (nałogów,
uzależnień)

a) rozwijać nawyk systematycznej pracy/nauki poprzez stawianie określonych
wymagań i kontrolę zadań domowych,
b) zwiększyć aktywności ucznia na
lekcji poprzez częstsze wzywanie do
odpowiedzi, motywowanie ucznia.

nauczyciel,
rodzice

a) ograniczyć możliwość palenia papierosów na terenie szkoły poprzez kontrolę ucznia na przerwach lekcyjnych,

nauczyciel,
pedagog

nauczyciel

b) przestrzeganie zakazu spożywania
alkoholu lub stosowania innych środków odurzających (które mogą narazić
na uszczerbek nie tylko własne zdrowie
ucznia, ale także dobre imię szkoły
poprzez kontrolę ucznia, nakładanie
odpowiednich sankcji w sytuacji złamania zakazu.
4. Dbanie o rozwój
fizyczny

5. Postawa moralna i
społeczna:

a) aktywizować do udziału w zajęciach
wychowania fizycznego (kontrola noszenia stroju gimnastycznego),
b) nauka prawidłowej rywalizacji i
współzawodnictwa (tworzenie sytuacji
osiągnięć, konfrontowanie z rzeczywistością, nauka odpowiedniego reagowania w sytuacji porażki).

nauczyciel
pedagog

a) uczenie szacunku dla dobra publicznego i własności prywatnej, poprzez
częste rozmowy wychowawcze,

dyrektor
nauczyciel,
pedagog

b) aktywizowanie do pracy na rzecz
szkoły (np. pomoc w organizowaniu
imprez szkolnych, udział w przedsta-

wychowawca,
psycholog,
pedagog

wieniach szkolnych, wykonywanie prac
porządkowych w szkole i na terenie
wokół niej),
c) rozwijać umiejętność wyrażania swoich emocji w sposób zgodny z zasadami
współżycia w grupie.
6. Kultura osobista i
takt w stosunkach z
ludźmi

7. Poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa

a) podnosić poziomu umiejętności interpersonalnych ucznia,
b) uczenie skutecznych metod rozwiązywania konfliktów bez agresji i używania siły fizycznej,
c) rozwinąć poziom kultury słowa oraz
kształtowanie szacunku do innych ludzi.
a) przestrzeganie zakazu przynoszenia
do szkoły wszelkich materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych (petardy,
zapalniczki, zapałki), przedmioty zagrażające bezpieczeństwu innych,
b) kształtowanie odpowiedzialności za
swoje czyny - ponoszenia konsekwencji za swoje zachowanie.

…....................................

…....................................

(podpis dyrektora)

(podpis wychowawcy)

wychowawca,
pedagog
psycholog
pedagog

nauczyciel

dyrektor,
pedagog

pedagog,
wychowawca

..........................................
(podpis pedagoga)

Załącznik 2
KARTA OCENY ZACHOWANIA
Imię i Nazwisko: .............................................................................

Piątek

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek

Data

Przedmioty

$

UWAGI

Podpis nauczyciela

DOBRE UCZYNKI
Podpis pracownika szkoły

