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Postanowienia ogólne 

Podstawy prawne 

Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki to dokumenty 

wewnętrzne szkoły, uchwalane przez Radę Rodziców    w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną 

(patrz art. 54 ust.  2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o  systemie  oświaty – DzU  z 2004 r.  nr  

256,   poz. 2572 z późn. zm.).  

Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki tworzą spójną całość i odwołują się do prawa 

zewnętrznego, jakie stanowią: 

• Konwencja o prawach Dziecka – art. 3, art. 19, art.33 

• Europejska Konwencja Praw Człowieka 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

• Ustawa z dnia 7  września  1991 r. o systemie oświaty  Rozdz.  1 Art. 54 ust   pkt   lit. a oraz lit.  

b (Dz. Ust. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 24 poz. 198) 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie  

ramowych  statutów  publicznego  przedszkola  oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, 

poz. 624, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 10 poz. 96) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu 

nauczania oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia 

w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 121 poz. 1037) 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

• Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci                             

i Młodzieży z dnia 13 stycznia 2004r. 
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Załącznik nr 2 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie                      

w sprawie nadzoru pedagogicznego( Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 532) 

• Uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego 

programu na lata 2014/16 „Bezpieczna       i przyjazna szkoła”. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                              

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 843) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych  społecznie i  zagrożonych niedostosowaniem  społecznym  (Dz. U.   z 2015 r. 

poz. 1113) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz.1214) 

• Programu polityki prorodzinnej państwa przyjętego 17 listopada 1998 r. przez Komitet Społeczny 
Rady Ministrów (rozdz. V) 

• Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

• Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 

• Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV 
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§ 1. Założenia programu 

 

Szkolny Program Wychowawczy jest dokumentem opracowanym przez zespół, w którym 

pracowali przedstawiciele Rodziców i Nauczycieli. 

 

Konstruujący program wychowawczy skoncentrowali się na tym, co realne. 

Sformułowali cele i zadania optymalne z punktu widzenia uwarunkowań wewnętrznych 

i zewnętrznych szkoły. Są one autentyczne, wyrastające z tradycji szkoły, dostosowane 

do potrzeb oraz możliwości nauczycieli i uczniów. 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach najważniejszy jest rozwój Ucznia. 

Celem szkoły jest go przygotować i wychować: 

do życia w rodzinie, 

do respektowania norm społecznych i wartości, 

do współżycia w społeczności lokalnej, aktywności społecznej, do podjęcia obowiązków 

wobec ojczyzny, 

do aktywnego znalezienia się w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, 

do podejmowania ważnych życiowo decyzji, 

 

poprzez: 

integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności, 

spójność działań wychowawczych pomiędzy Szkołą i Rodziną, 

oparcie wychowania na wartościach akceptowanych przez rodziców i nauczycieli. 

 

Wzór osobowy absolwenta 

 

Program wychowawczy szkoły ma na celu ujednolicenie wszelkich oddziaływań 

wychowawczych   i   edukacyjnych   pracowników   szkoły  oraz   rodziców   uczniów. Poprzez 

realizację zawartych w nim zadań dążą oni do wykształcenia poniższych priorytetów 

wychowawczych składających się na wzór osobowy absolwenta. 

 

Absolwent naszej szkoły: 

   potrafi współżyć w grupie rówieśniczej i społecznej, wykazując postawę szacunku, 

tolerancji, a także akceptacji i wsparcia, 

przygotowuje się do dorosłego życia i rozwiązywania związanych z nim problemów, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje dotyczące własnego zdrowia, stylu życia i form 

spędzania wolnego czasu, 

wykazuje postawę aktywności poprzez zaangażowanie w naukę, pracę i zabawę, 

dąży do poznawania samego siebie poprzez zrozumienie swoich uczuć, emocji i potrzeb. 

 

§ 2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego 

 

1. Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych. 

2. Podmiotowe traktowanie uczniów, szanowanie ich godności osobistej. 

3. Stwarzanie sytuacji wyzwalającej aktywność uczniowską. 

4. Wspomaganie rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, duchowym, moralnym, estetycznym, społecznym i zdrowotnym. 

5. Budzenie wrażliwości moralnej, udzielanie pomocy w dokonywaniu właściwych 

wyborów i hierarchizacji wartości moralnych. 
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6. Kształtowanie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, społeczności 

lokalnej, państwowej, a także rozwijanie patriotyzmu jako wartości o podstawowym 

znaczeniu. 

7. Rozwijanie dociekliwości poznawczej otwierającej ucznia na poznanie świata,         

a w nim prawdy, dobra i piękna. 

 

Realizacja zadań wychowawczych odbywać się będzie w klimacie dialogu i wzajemnego 

zrozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. 

 

§ 3. Cele wyznaczone do realizacji 

 

Cele wychowania są ogólnospołeczne, wynikają z tradycji kulturowej i norm 

ogólnoludzkich oraz rozpoznanych aktualnych  potrzeb i problemów społeczności 

uczniowskiej. 

Każdy z nauczycieli jest zobowiązany do realizacji celów wymienionych w programie 

wychowawczym szkoły, a wychowawca ponadto do konstruowania i realizacji programu 

wychowawczego dla swojej klasy. Klasowy program wychowawczy nie może stać                   

w sprzeczności  z programem wychowawczym szkoły. 

Cele  formułowane  w  programie  wychowawczym  szkoły  są  celami  obiektywnymi   

i  bardzo  ogólnymi,  pozwalającymi  na  dobór  skutecznych  metod,  uzależnionych  od  wieku 

i innych uwarunkowań młodzieży - podmiotu w procesie wychowania. 

 

1. Przygotowanie ucznia do pełnienia określonych ról społecznych 

i zawodowych w duchu tolerancji i szacunku do drugiego człowieka. 

2. Uczenie kultury zachowania, tolerancji i szacunku dla innych. 

3. Stymulowanie umiejętności samokształcenia. 

4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

5. Akcentowanie wartości życia w rodzinie. 

6. Kształtowanie nawyków dbałości o środowisko i zdrowy styl życia. 

7. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

Określenie celów szczegółowych 
 

Cel 1: Rozpoznanie i zintegrowanie środowiska wychowawczego 

 
Zadania Sposoby i formy realizacji 

Diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów 

przyjętych do klasy pierwszej; 
 Analiza dokumentów

 rekrutacyjnych; 

 Diagnoza sytuacji opiekuńczo-

wychowawczej (wywiady 

środowiskowe); 

 Dokonanie wstępnej diagnozy na temat 

technik uczenia się oraz rozpoznanie 

pasji i zainteresowań uczniów; 

 Lekcje wychowawcze; 

 Rozmowy i obserwacja uczniów. 

Poznanie siebie i integracja klas;  Prowadzenie warsztatowych zajęć 

psychoedukacyjnych; 

 Imprezy integracyjne; 

 Wycieczki klasowe; 

 Organizowanie pomocy koleżeńskiej; 
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 Propagowanie idei samorządności. 

Kształtowanie poczucia tożsamości ze szkołą;  Organizowanie sytuacji 

wychowawczych sprzyjających 

integracji całej społeczności 

uczniowskiej; 

 Spotkania andrzejkowe, wigilijne; 

 Dzień sportu; zawody i turnieje 

sportowe; 

 Akcje charytatywne; 

 Zabawy półmetkowe i bale 

studniówkowe; 

 Organizacja Zjazdu Absolwentów. 

Praca   indywidualna    z   uczniem 

przejawiającym  zakłócenia                        

w funkcjonowaniu emocjonalno- 

społecznym. 

 Współpraca wychowawcy z 

pedagogiem szkolnym oraz 

psychologiem; 

 Praca indywidualna pedagoga                       

i specjalistów  z uczniem; 

 Współpraca nauczycieli z rodzicami; 

 Współpraca     z     Poradnią      

Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Ząbkowicach Śl. oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz 

wspierania dzieci i rodziny. 

 

 

Cel 2: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa 

 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Promowanie   postaw   i   zachowań 
prospołecznych 

 Rozpoznanie i wzmacnianie mocnych 

stron uczniów; 

 Promowanie szkolnych talentów; 

 Działalność Szkolnego Koła Caritas; 

 Działalność kół zainteresowań; 

 Realizacja akcji charytatywnych; 

 Wykłady i spotkania z 

przedstawicielami świata kultury                  

i nauki. 

Ochrona  uczniów  przed treściami 

niebezpiecznymi w Internecie 
 Lekcje wychowawcze; 

 Zajęcia psychoedukacyjne                              

i warsztatowe ze specjalistami; 

 Współpraca z instytucjami 

działającymi na rzecz wspierania 

dzieci i rodziny. 

Podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa uczniów.  
 Bezpieczeństwo uczniów w drodze do 

szkoły – lekcje wychowawcze; 

 Realizacja działań: Bezpieczne 

Wakacje;   

 Bezpieczeństwo uczniów w szkole 

(szkolenia bhp, dyżury nauczycieli, 

monitoring). 
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Cel 3: Kształtowanie umiejętności społecznych ważnych w kontaktach z innymi ludźmi 

 

 

Zadania Sposoby i formy realizacji 
Kształtowanie umiejętności skutecznego 
komunikowania się; 

 Lekcje wychowawcze, zajęcia 
warsztatowe nt. komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, (metody 
komunikacji, pokonywanie barier 
komunikacyjnych, itp.); 

 Umiejętne prowadzenie dyskusji oraz 

trening umiejętności podejmowania 

decyzji; 

 Udział uczniów w debatach 

wewnątrzszkolnych oraz 

międzyszkolnych; 

 Gazetki szkolone; strona internetowa 

szkoły; 

 Realizacja podstawy programowej                          

z zakresu języka polskiego oraz  

wiedzy o kulturze; 

 Wymiany międzynarodowe; 

 Warsztaty psychoedukuacyjne. 

Wychowanie w duchu  poszanowania 

godności drugiego człowieka i tolerancji dla 

odmienności światopoglądowej, religijnej, 

narodowej, kulturowej; 

 Lekcje wychowawcze poświęcone 

tolerancji; 

 Zajęcia lekcyjne z zakresu etyki                         

i religii; 

 Udział uczniów w uroczystościach 

związanych z obchodami rocznic 

historyczno-narodowych oraz świąt 

religijnych; 

 Współpraca ze szkołami w Niemczech, 

Austrii i Czechach. 

Rozwijanie wartości związanych z 

rodziną, miłością i przyjaźnią. 
 Lekcje wychowawcze poświęcone: 

rodzinie, miłości, przyjaźni; 

 Realizacja podstawy programowej 

przedmiotu wychowanie do życia                 

w rodzinie; 

 Realizacja programu profilaktycznego 

„Ars, czyli jak dbać o miłość…?”  

 Lekcje wychowawcze uwzględniającej 

wypracowaną hierarchię systemu 

wartości. 
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Cel 4: Kształtowanie człowieka kulturalnego wrażliwego na potrzeby innych i świadomie 

uczestniczącego kulturze 

 

 

Zadania Sposoby i formy realizacji 

Kształtowanie nawyku kulturalnego 

zachowania się w klasie, w  szkole,  w  

miejscach publicznych; 

• Omówienie zasad kulturalnego 

zachowania się w różnych sytuacjach 

życiowych podczas lekcji 

wychowawczych i w sytuacjach  

codziennych; 

• Kształtowanie postaw tolerancji                       

i zrozumienia, akceptacji inności – 

godziny            z wychowawcą; 

• Udział w wydarzeniach 

kulturalnych w środowisku lokalnym. 

Uwrażliwianie na potrzeby innych; • Udział w akcjach charytatywnych 

organizowanych przez szkołę; 

Program Pomocy Koleżeńskiej; 

• Działalność Szkolnego Koła PCK, 

Caritas, SU; 

• Lekcje wychowawcze i przedmiotowe. 

Zachęcanie do czynnego uczestnictwa               

w życiu kulturalnym 

• Wspólne organizowanie uroczystości                

i imprez szkolnych; 

• Udział uczniów w wydarzeniach 

kulturalnych: konkursach artystycznych, 

spektaklach      teatralnych,      

koncertach      muzycznych,      

wykładach  i prelekcjach; 

• Wskazywanie alternatywnych, 

konstruktywnych form spędzania 

wolnego czasu – koła zainteresowań 

działające na terenie szkoły; 

• Udział   w   kampaniach   mających    na   

celu   promocję     czytelnictwa. 

 

 

Cel 5: Kształtowanie człowieka ogólnie wykształconego przygotowanego do kontynuowania 

nauki 

 

Zadania Sposoby i formy realizacji 

Kształcenie umiejętności uczenia się i 

zdobywania informacji; 

• Godziny   wychowawcze   na   temat   

metod   skutecznego   uczenia   się                      

i powtarzania wiadomości; 

• Wskazywanie źródeł pozyskiwania 

informacji; 

• Udział uczniów w warsztatach i zajęciach 

psychoedukacyjnych. 

Pomoc uczniowi w odkrywaniu jego 

uzdolnień; 

• Zajęcia dydaktyczne prowadzone 

metodami aktywizującymi; 

• Działalność Lidera Wspierania 

Uzdolnień; 

• Organizowanie konkursów 
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tematycznych; 

• Przygotowanie uczniów do startu w 

olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach naukowych i artystycznych; 

• Inspirowanie młodzieży do twórczości 

własnej; 

• Organizowanie wystaw  prac  

uczniowskich,  eksponowanie  

informacji  w formie gazetek, tablic, na 

stronie internetowej szkoły                              

i w lokalnych mediach; 

• Angażowanie uczniów do udziału w 

przygotowywaniu gazetek, plakatów            

i występów artystycznych; 

• Działalność szkolnego zespołu 

muzycznego; 

• Działalność koła teatralnego ; 

• Udział uczniów w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

Przygotowanie uczniów do dalszego 

kształcenia. 

• Wskazanie źródeł informacji o uczelniach 

w regionie, kraju i poza nim; 

• Zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego: badanie predyspozycji 

zawodowych; zapoznanie uczniów z 

uwarunkowaniami i oczekiwaniami rynku 

pracy; 

• Lekcje z wychowawcą; zapoznanie                   

z zasadami przeprowadzania egzaminów 

końcowych.  

• Organizowanie zajęć dodatkowych                  

z wybranych przedmiotów. 

  

 

Cel 6: Kształtowanie postaw obywatela, Polaka, Europejczyka umiejącego aktywnie i 

swobodnie poruszać się we współczesnym świecie 

 

Zadania Sposoby i formy realizacji 

Wychowanie do patriotyzmu 

i postaw obywatelskich; 

• Poznanie ważnych wydarzeń związanych                

z historią i tradycjami regionu i kraju 

poprzez realizację tematyki lekcji historii, 

WOS, językiem polskim; 

• Poznanie miejsc pamięci narodowej              

w regionie i w kraju; 

• Lekcje wychowawcze poświęcone 

problemowi patriotyzmu. 

Poznanie systemu ochrony praw człowieka 

krajów Europejskich. 

• Lekcje WOS – zapoznanie z 

organizacjami i instytucjami krajów 

Polski i Europy; 

• Działalność Szkolnego Klubu 

Europejskiego. 
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Cel 7: Kształtowanie poczucia estetyki i postaw prozdrowotnych i proekologicznych 

 

Zadania Sposoby i formy realizacji 

Wychowanie człowieka 

przyjaznego środowisku oraz świadomie 

wybierającego zdrowy styl życia. 

• Lekcje wychowawcze poświęcone 

problematyce ochrony środowiska; 

• Lekcje biologii, geografii, chemii; 

• Wycieczki krajoznawcze; 

• Udział szkoły w Akcji „Sprzątanie 

Świata”,  

• Udział uczniów w warsztatach 

prowadzonych na temat umiejętności 

radzenia sobie ze stresem na egzaminie. 

 

§ 4. Ceremoniał i symbole narodowe 

 

Ceremoniał szkolny ma na celu poszanowanie symboli narodowych, wychowanie i kształtowanie 

postaw patriotycznych. Służy właściwemu planowaniu i organizowaniu uroczystości szkolnych. 

Uczniowie uczestniczą w uroczystościach szkolnych w stroju galowym, którego  istotnym 

elementem jest  biała koszula  lub  bluzka.   

Symbole  narodowe:  Godło  –  powinno  być umieszczone w salach  lekcyjnych                                        

i reprezentacyjnych pomieszczeniach szkoły, w miejscach centralnych, na najbardziej 

widocznych ścianach.  

Flaga – powinna zawsze być umieszczona w miejscach widocznych, nie może dotykać ziemi. Nie 

wolno wieszać flagi zabrudzonej lub podartej, mocować do niej żadnych ozdób lub napisów. 

Hymn państwowy – uczniowie znają tekst i melodię Mazurka Dąbrowskiego Powinien być grany 

lub śpiewany w chwilach uroczystych takich jak: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, 

święta państwowe. 

 Uczniowie znają te symbole i szanują. Znają ich tradycje  i znaczenie. 

 

§ 5. Tradycje szkoły 

Istotnym elementem pracy wychowawczej w ZSP w Ziębicach  są  uroczystości  związane                       

z  obchodami  ważnych  świąt  państwowych  oraz imprezy kulturalno - rozrywkowe, tradycyjnie 

ujmowane w corocznie opracowanym i aktualizowanym kalendarzu imprez, stanowiącym 

załącznik do  planu  wychowawczego. W ich przygotowaniu uczestniczyć powinni: uczniowie 

naszej szkoły, ich rodzice/ opiekunowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły. 

 

§ 6. Powinności wychowawców 

Wychowawca jest zobowiązany do: 

-   rozpoznawania indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia; 

- prowadzenie obserwacji i rozmów, w szczególnie w kontekście związanym z sytuacją 

opiekuńczo-wychowawczą i bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, 

kontaktami rówieśniczymi ucznia; 

-  podejmowania działań zmierzających do wytworzenia dobrej atmosfery wspólnoty klasowej; 

-  koordynowania działań wychowawczych; 

-  organizowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku                       

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. § 6. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 7. Powinności nauczycieli 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.       

W szczególności nauczyciel: 
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-  odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

-  zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

-  realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach, 

oddziałach, grupach uczniów, osiągając w stopniu optymalnym cele Zespołu ustalone w 

programach i planach pracy Zespołu; 

-  dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt Zespołu; 

-  wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 

-  bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów; 

-  decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej postępów edukacyjnych swoich 

uczniów zgodnie z zasadami określonymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 

-  ma prawo wpływu na ocenę zachowania swoich uczniów; 

-  informuje rodziców ucznia (prawnych opiekunów), wychowawcę klasy, Dyrektora Zespołu i 

Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktycznych i wychowawczych swoich uczniów; 

-  przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym; 

-  udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb 

uczniów, 

-  dąży do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej; 

-  wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień i kar swoich uczniów; 

- decyduje w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu lub zajęć edukacyjnych; 

-   bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, rozwija własne umiejętności oraz 

stale podnosi swój poziom wiedzy; 

-  prowadzi  dokumentację  pedagogiczną  przedmiotu  i  innych  przydzielonych  zajęć    

w sposób przyjęty przez Zespół; 

-  wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu. 

 

§ 8.   Zadania pedagoga 

 

Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolonych; 

- określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej  dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców  

i nauczycieli; 

-  wspieranie   działań   wychowawczych   i   opiekuńczych    nauczycieli,    wynikających  

z programu wychowawczego Zespołu i programu profilaktyki; 

-  planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Zespół na rzecz uczniów, rodziców  

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy 

w Zespole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; 

-  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej. 

 

 

 

 

§ 9.   Ewaluacja Programu Wychowawczego: 

 

Ocena skuteczności Programu będzie dokonywana na podstawie wyników ewaluacji 

przeprowadzonej według następujących  wytycznych: 



13 
 

 

1. Problem badawczy: ocena skuteczności działań wychowawczych  w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach; 

2. Przedmiot ewaluacji: Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im.    H. Cegielskiego w Ziębicach; 

3. Cele ewaluacji: Ocena realizacji i efektywności działań zapisanych w Programie 

Wychowawczym; 

4. Pytania kluczowe: 

Czy  treści  zawarte  w   Programie   Wychowawczym   szkoły   były   uwzględniane                

w   konstruowaniu   programów   wychowawczych w poszczególnych klasach? 

Czy działania podejmowane w obszarze wychowawczym, informacyjnym, edukacyjnym      

i profilaktycznym na terenie szkoły uwzględniały cele i zadania ujęte w Programie 

Wychowawczym? 

5. Grupa badawcza: Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach: 

uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracyjno-techniczni; 

6. Termin badań: czerwiec 2016r., czerwiec 2017r., czerwiec 2018r. 

7. Narzędzia badawcze:  

ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów;  

ankieta ewaluacyjna skierowana do rodziców;  

ankieta ewaluacyjna skierowana do nauczycieli;  

wywiad kierowany przeprowadzony z uczniami , nauczycielami i rodzicami;  

rozmowa kierowana z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją szkoły oraz uczniami  

i rodzicami; analiza dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dzienniki wychowawcze, 

Program Profilaktyki i Wychowawczy 2015-2018, Koncepcja Pracy Szkoły, dzienniki 

zajęć pedagoga szkolnego, dzienniki zajęć pozalekcyjnych).
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