PROGRAM WYCHOWAWCZY
ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

I CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY
1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia:
A) kształtowanie sprawności fizycznej;
B) profilaktyka prozdrowotna;
C) kształtowanie postawy asertywnej z wyjątkiem obowiązków
wynikających ze statutu szkoły;
D) kształcenie umiejętności przyswajania wiedzy i wypowiadania się;
E) kształtowanie zdolności spostrzegania i kojarzenia
F) doradztwo zawodowe
2. Wartościowanie oraz ocena postaw, zjawisk i procesów związanych
z życiem w społeczeństwie:
A) budzenie wrażliwości i kształtowanie postawy moralno-etycznej.
3. Przygotowanie do życia

rodzinnego,

zawodowego i społecznego

w warunkach współczesnego świata:
A) wyrabianie nawyków: pracowitości, rzetelności, odpowiedzialności
i wytrwałości;
B) kształcenie umiejętności poszukiwania informacji;
C) rozbudzanie wrażliwości patriotycznej;
D) poznawanie dorobku kultury regionalnej, narodowej i światowej.
II. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY
1. Wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania zgodnie z ich wolą.
2. Oddziaływanie nauczycieli na uczniów w procesie edukacyjnym
w sferze intelektualnej, psychicznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej
i duchowej (działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów).
3. Rozwijanie zdolności praktycznego stosowania wiedzy oraz rozbudzanie
dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.
4. Uświadamianie uczniom celowości działań pozytywnych.
5. Przygotowanie uczniów do rozpoznawania

wartości

moralnych,

dokonywania wyborów hierarchizacji wartości oraz poszanowania prawa.
6. Wpajanie zasad poszanowania i szacunku dla dobra wspólnego jako
podstawy życia społecznego, respektowanie norm społecznych.
III HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY:

Lp.
1.

Zadanie do realizacji

Sposoby realizacji
1. Spotkania rodziców uczniów poszczególnych
klas poświęcone:
- zapoznaniu rodziców ze statutem szkoły,
regulaminem oceniania, klasyfikowania
i promowania, programem wychowawczym
szkoły;

Współpraca szkoły z rodzicami
i opiekunami uczniów.

2. Udział rodziców w uroczystościach
i imprezach szkolnych:
- ślubowanie klas pierwszych,
- studniówce;
- pożegnaniu absolwentów;

3. Udzielanie pomocy wychowawczej rodzicom
uczniów, których dzieci napotykają na
trudności szkolne.
4. Indywidualny kontakt z rodzicami uczniów
w przypadku występowania trudności
wychowawczych.

2.
Oddziaływanie na intelektualny
rozwój ucznia.

Odpowiedzialni

Termin wykonania

Dyrekcja
wychowawcy klas

zebranie rodziców

rok szkolny
wychowawcy klas

pedagog, wychowawcy
klas

wychowawcy klas,
pedagog , wicedyrektor

zebranie rodziców

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych w ramach przedmiotowych kół
zainteresowań.

Dyrekcja,
nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

2. Udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych
i konkursach wiedzy.

nauczyciele przedmiotów

wg terminów

wychowawcy klas,
pedagog

na bieżąco

3. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

4.
Upowszechnianie
czytelnictwa,
rozwijanie
nauczyciel bibliotekarz,
kompetencji czytelniczych wśród młodzieży w szkole.
wszyscy nauczyciele

3.

rok szkolny

1. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych

nauczyciele wychowania

na bieżąco

cały rok szkolny

Rozwój sprawności fizycznej.

w zakresie następujących dyscyplin:
- piłka siatkowa;
- piłka koszykowa;
- piłka nożna; kajaki;
2. Udział w zawodach sportowych w ramach
rozgrywek szkolnych i międzyszkolnych.

fizycznego

nauczyciele wychowania
fizycznego
nauczyciele wychowania
fizycznego

wg terminarza

zgodnie z planem

3. Organizacja dnia sportu szkolnego.
wychowawcy klas
4. Organizacja wycieczek klasowych.
5. Udział w rajdzie szkolnym.

4.

Profilaktyka zdrowotna.

1. Higiena i zdrowie:
-bieżąca opieka pielęgniarska.
2. Indywidualne rozmowy z uczniami na temat
zagrożeń zdrowia wynikające z nałogów.
3. Zapoznanie uczniów z przepisami BHP oraz
zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów
w szkole i w czasie zajęć praktycznych.

5.

Wyrabianie poczucia estetyki.

1. Uczniowie współgospodarzami klasy poprzez
dbałość o porządek i estetyczny wygląd.

nauczyciele wychowania
fizycznego
Wychowawcy klas,
pielęgniarka szkoły
wychowawcy klas,
pedagog, pielęgniarka.

wychowawcy klas,
nauczyciele zawodu,
inspektor BHP
wych. klas, nauczyciele

cały rok szkolny

godz. wych.

wrzesień
cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele
2. Zwracanie uwagi uczniom na odpowiedni
wygląd zewnętrzny.

6.

Wpajanie zdrowych zasad moralnych 1.Prezentowanie właściwej postawy etyczno i etycznych.
moralnej przez nauczycieli jako wzór do
naśladowania przez uczniów.
2. Wpajanie młodzieży zasad tolerancji wobec
innych ludzi i ich poglądów.

7.

Działalność uczniów na rzecz

1. Udział uczniów w pracach na rzecz organizacji

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

opiekun samorządu ucz.

wg potrzeb

organizacji charytatywnych.

8.

9.

10.

charytatywnych .
2. Propagowanie wśród młodzieży honorowego
krwiodawstwa.
3. Wolontariat.

Znajomość obowiązujących
1. Egzekwowanie od młodzieży postanowień
przepisów prawa i ich przestrzeganie. statutu szkoły.
2. Prowadzenie dokumentacji wychowawczej
uczniów sprawiających poważne trudności
wychowawcze.
Kultywowanie tradycji szkolnych,
regionalnych i narodowych.

Realizacja zadań z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego

1. Udział młodzieży szkolnej w organizacji obchodów
świąt i rocznic oraz w organizacji imprez
okolicznościowych (według terminarza) w szkole i na
terenie miasta m.in.:
- uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego;
- ślubowanie klas pierwszych
- Dzień Edukacji Narodowej;
- Święto Niepodległości;
- Dni HDK;
- tradycja Wigilii Bożego Narodzenia;
- studniówka;
- dzień wiosny;
- otwarcie sezonu nawigacyjnego
- pożegnanie absolwentów technikum .
2. Współpraca z placówkami oświatowymi,
środowiskiem lokalnym

Rozmowy z uczniami na temat wyboru kierunku
studiów.
Wycieczki zawodoznawcze.

wolontariat
cały rok szkolny
opiekun koła HDK
wg potrzeb
opiekun wolontariatu
wychowawcy klas
pedagog
cały rok szkolny
wychowawcy klas
pedagog

nauczyciele, opiekun
szkolnej orkiestry szkolnej,
opiekun szkolnego klubu
HDK

wychowawcy, pedagog
wychowawcy

wg terminarza

cały rok szkolny

