Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie – rok szkolny 2016/2017

Program Wychowawczy w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza
w roku szkolnym 2016/2017
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.
2) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ 10 grudnia 1948 r.
3) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.
2572 z późniejszymi zmianami).
4) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111 poz. 535 z
późniejszymi zmianami).
5) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 70 poz. 473
z późniejszymi zmianami) .
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity:
Dz. U. 2003r. Nr 24 poz. 198 z późniejszymi zmianami)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977).
3) Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (tekst jednolity: Dz. U.
2002r. Nr 11 poz. 109 z późniejszymi zmianami) .
4) Ustawa z dn. 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami).
5) 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. poz. 532 z 7 maja 2013 r.).
1. Sukces wyniku maturalnego podstawowym celem kształcenia postaw ucznia
Lp Obszary do
Działania związane z realizacją Osoby
Termin
.
realizacji
obszaru
odpowiedzialne
Zapoznanie uczniów z informatorem
Nauczyciele
IX. 2016
1
Standardy
maturalnym
przedmiotów
egzaminacyjne

Uwagi

maturalnych

2

3

Wybór
poziomu
egzaminu
maturalnego
Wybór
przedmiotu
dodatkowego

Zapoznanie z zasadami rekrutacji na
wyższe uczelnie

Nauczyciele
przedmiotu i
wychowawcy

Pierwszy
semestr

Zapoznanie z informatorami
wyższych uczelni.

Nauczyciele
przedmiotów
maturalnych i
wychowawcy

Pierwszy
semestr

Zapoznanie z zasadami rekrutacji na
wyższe uczelnie.
Spotkania z absolwentami

1
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2. Kształcenie postaw patriotycznych i obywatelskich
Lp. Obszary do
Działania związane z realizacją
realizacji
obszaru
Obchodzenie rocznic i świąt
1
Postawa
narodowych ( m.in.
patriotyczna
Rocznica wybuchu II wojny
ucznia
światowej, 17 września,
Święto Niepodległości,
Konstytucja 3 Maja,
Dzień Papieski, Żołnierze wyklęci

2

Kultura
osobista
obrazem
postaw
obywatelskich

- Dzień patrona szkoły – Jana
Kasprowicza

Nauczyciele
biblioteki,
poloniści,

- Bieg Patrolowy, Wycieczka
Kasprowicz na Ziemi Sztumskiej

P. Szczuchniak,
M.Chańko

- Zasady zachowania podczas
uroczystości szkolnych

wszyscy
nauczyciele
wychowawcy na
godz. wych.
SU

- Organizacja wyjazdów do teatru i
filharmonii

wszyscy
nauczyciele

Majątek
szkoły dobrem
wszystkich
uczniów

zgodnie z datą
rocznicy

zgodnie z datą
obchodów
krajowych

X. 2016
Cały rok

Cały rok

M.Chrześcijanska i
B.Ostrowska –
Nenczak

Listy sumienia – współpraca z
Amnesty International

M. Noiński

Udział w imprezach i
uroczystościach organizowanych
przez Samorząd Powiatowy i
Gminny np. Dni Ziemi Sztumskiej

wychowawcy,
nauczyciele

XII.2016

- 600 lecie Sztumu

4

Uwagi

Pierwszy
semestr

- opracowanie Kodeksu Etyki
Ucznia

tym konkursy recytatorskie)

Kształtowanie
postaw
patriotyzmu
lokalnego

M. Chrześcijańska,
M.Noiński
M. Krause
Ks. W. Hoffmann

Nauczyciele
poloniści i historii

- ABC dobrego zachowania

Termin

Wychowawcy +

Apele okolicznościowe świat i
uroczystości narodowych

- Pielęgnowanie kultury słowa ( w

3

Osoby
odpowiedzialne

Cały rok

Wrzesień 2016
Zgodnie z
harmonogramem

Konkurs wiedzy o samorządzie
terytorialnym

M. Krause

- VII Zjazd Absolwentów

wychowawcy,
nauczyciele

Wrzesień 2016

Udział w cyklu debat oxfordzkich

B.Ostrowska Nenczak

XI. 2016

Szanowanie i dbanie mienia szkoły,
odpowiedzialność za wyrządzone
szkody

wychowawcy,
pracownicy szkoły,
uczniowie

Cały rok

2
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Opieka uczniów poszczególnych klas
nad gabinetami oraz pozostałymi
pomieszczeniami w szkole –
urządzanie

3. Promocja szkoły
Lp. Obszary do
realizacji
1
Spotkania z
gimnazjalistami

2

3

Jubileusz 60-lecia
szkoły

Elektroniczna
promocja szkoły

pracownicy szkoły,
rodzice

Działania związane z
realizacją obszaru

Osoby
odpowiedzialne

Informator dla gimnazjalistów
Wizyty w gimnazjach na terenie
miasta i powiatu
Prezentacja multimedialna
Materiały reklamowe i ulotki

Nauczyciele
zespołu
przedmiotowo
zadaniowego

Cały rok od
IX. 2016

Zespół d/s Promocji
Szkoły

Wrzesień 2016

Uczestnictwo absolwentów w
inauguracji roku
szkolego2016/2017

dyr. szkoły

01.IX.2016

VII Zjazd Absolwentów

wszyscy
pracownicy szkoły

24.IX.2016

Strona internetowa szkoły

P. Nieścier,
wszyscy
nauczyciele
dostarczają
materiały

Cały rok

Dyrekcja

Drugi semestr

Termin

Uwagi

Film promocyjny
Telewizyjna tablica informacyjna
Szkoła na facebooku

Współpraca z
gimnazjami

4. Tradycje szkoły
Lp. Obszary do
realizacji
1
Karty historii
szkoły

Dzień otwarty szkoły

Cały rok
M. Noiński
wszyscy
nauczyciele

IV.2016

Przedsięwzięcia Samorządu
Uczniowskiego np. Licealiada,
wieczornice poetyckie,

opiekun SU,
wszyscy
nauczyciele

Cały rok

Organizacja imprez sportowych z
udziałem gimnazjalistów

Nauczyciele WF

Otwarte Konkursy

Działania związane z
realizacją obszaru

Osoby
odpowiedzialne

Termin

Kronika szkoły

J. Berg,

cały rok

Księga prymusów

M. Maziarz,
A. Wróblewska

X.2015

Uwagi

3
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2

4

Pamięć o
patronie

Rok Kasprowicza:
-współpraca z Muzeum im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu w
ramach ”Roku Jana Kasprowicza”
(organizacja spotkania z
pracownikiem muzeum na temat
życia i twórczości poety)
-przygotowanie uczniów do
konkursu „Kujawy
Kasprowiczowskie”

nauczyciele
poloniści
i bibliotekarze

X/XI 2016

Gazetka literacka poświęcona
Janowi Kasprowiczowi

nauczyciele
bibliotekarze

X. 2016


Imprezy
Samorządu
Uczniowskiego

Otrzęsiny klas pierwszych

Opiekun ,
Samorządu
Uczniowskiego,
wszyscy nauczyciele

X.2016



Dzień Edukacji Narodowej

M.Chrześcijańska
i M.Krause

14.X.2016



Święto Niepodległości

Nauczyciele
historii,

10.XI.2016



Mikołajki 2016 - kiermasze,
ubieranie choinki,

Samorząd
Uczniowski,
wychowawcy,



konkursy wiedzy o Bożym
Narodzeniu, konkurs kolęd



Jasełka + konkurs kolęd

Licealiada

ks. W. Hoffman
J. Berg

B.Ostrowska
Nenczak i J. Berg

Opiekun
Samorządu
Uczniowskiego,
wychowawcy

XII.2016

XII.2016

22. XII. 2016

21. III.2017

4
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5. Wzmocnienie bezpieczeństwa młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Lp. Obszary do
Działania związane z realizacją Osoby
Termin
Uwagi
realizacji
obszaru
odpowiedzialne
Kontrola osób
- Monitoring szkolny
Dyrektor szkoły ,
cały rok
1
przebywających
na terenie szkoły

2

Frekwencja

pracownicy obsługi

- Ubiór i biżuteria ucznia
dostosowane do organizacji zajęć
szkolnych

wychowawcy +
wszyscy
nauczyciele

- Systematyczna kontrola frekwencji
uczniów na zajęciach

wychowawcy +
wszyscy
nauczyciele,
pedagog szkolny

- Przestrzeganie procedur
powiadamiania rodziców lub
prawnych opiekunów o absencji
uczniów w szkole
- Usprawiedliwianie godzin
nieobecności zgodnie ze Statutem
Szkoły

dyrekcja

cały rok

cały rok

wychowawcy,
pedagog, wszyscy
nauczyciele

wychowawcy

cały rok

Konkurs na najwyższą frekwencje w
klasach

dyrekcja, pedagog i
wychowawcy

cały rok

Konkurs na wysoka frekwencje na
lekcjach wych. fizycznego

dyrekcja i
nauczyciele wych
fiz
wszyscy
nauczyciele,
pedagog szkolny

cały rok

dyrekcja, pedagog,
wychowawcy

cały rok

wychowawcy,
pedagog

cały rok

3

Dyscyplina i
bezpieczeństwo
w szkole

Dyżury nauczycieli na terenie szkoły
podczas przerw, uroczystości, imprez
szkolnych, wyjść i wyjazdów itp.

4.

Poruszanie się w
prawie

5

Bezpieczeństwo
w sieci

Spotkania z prawnikami, doradcami
zawodowymi, rzecznikiem praw
konsumenta. ( zawieranie wszelkiego
rodzaju umów, interpretacja Kodeksu
Pracy )
„Każdy ruch w sieci pozostawia ślad”
– realizacja zagadnienia na gdw

6. Kształcenie wrażliwości na potrzeby innych
Lp. Obszary do
Działania związane z
realizacji
realizacją obszaru
1
Wolontariat
Współpraca ze Stowarzyszeniem
Pomocy Osobom Przewlekle
Chorym „Dar Serce”

cały rok

Osoby odpowiedzialne

Termin

B.Ostrowska-Nenczak,
M. Dziedowicz

cały rok

Uwagi

5
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Ogólnopolska kampania „Hospicjum
to też życie”

B.Ostrowska-Nenczak,
M. Dziedowicz

X/XI.
2016

Akcja „Pola Nadziei”

B.Ostrowska-Nenczak,

X.2016

Wolontariat wakacyjny
-

VII/VIII.
2017

Współpraca z MGOPS-em (zbiórka
żywności, konferencje, warsztaty)

B.Ostrowska-Nenczak,
M. Dziedowicz

cały rok

Współpraca z Młodzieżową Grupą
Działania zbiórka krwi, konferencje)

B.Ostrowska-Nenczak,

cały rok

2

Pomoc
niepełnospraw
nym

Współpraca ze Specjalnym
Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym w Uśnicach
- Jasełka

B.Ostrowska – Nenczak,
M. Dziedowicz

cały rok

3

Integracja
zespołu
uczniów

Klasowe spotkania integracyjne:
W nowym zespole klasowym

wychowawcy klas
pierwszych

IX. 2016

połowinki

wychowawcy klas II LO i III
T

2016/2017

spotkania świąteczne

wychowawcy

XII. 2016

studniówka

wychowawcy klas
kończących naukę

I.2017

Dzień z wychowawcą

Wychowawcy

VI. 2017

Wyjazdy i wyjścia integracyjne
Rozmowy i poszukiwanie
rozwiązania w konfliktach
zaistniałymi w szkole

wychowawcy
Nauczyciele, pedagog
Rzecznik Praw Ucznia opiekun SU, dyrekcja szkoły,

cały rok
cały rok

4

Łagodzenie
nieporozumień
w szkole

7. Promocja zdrowego stylu życia
Lp. Obszary do
Działania związane z realizacją
realizacji
obszaru
Badania kontrolne stanu zdrowia
1
Troska o
uczniów
zdrowie
uczniów
2

Ruch promocją
zdrowego stylu
życia

- Zajęcia pozalekcyjne w szkolnym
klubie sportowym
LA
Piłka siatkowa

Osoby
odpowiedzialne

Termin

Pielęgniarka szkolna,

cały rok

nauczyciele w-f

cały rok

M. Chańko
R. Buber-Bubrowiecki
M.Nabojczyk

cały rok

Uwagi

6
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- Udział młodzieży w imprezach i
zawodach sportowych na terenie miasta,
powiatu, województwa
- Organizowanie zajęć sportowych w
ramach rozwijania zainteresowań oraz
profilaktyki uzależnień

- Organizacja imprez sportoworekreacyjnych dla gimnazjów i
mieszkańców miasta

3

Proekologiczny
styl życia

- Dzień Sportu
Realizacja treści proekologicznych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w
podstawie programowej

Wywiadówki i
konsultacje
nauczycieli z
rodzicami

3

Działania
rodziców na
rzecz szkoły i
środowiska

Nauczyciele WF

Nauczyciele Wf
VI. 2017
Wychowawcy i
nauczyciele zespołu
przyrodniczego i
nauczyciele zespołu
sportu, rekreacji i
bezpieczeństwa

cały rok

- zbiórka makulatury

J. Kaszuba

drugi
semestr

- zbiórka opakowań po tonerach

A. Pasławska

cały rok

-zbiórka zużytych baterii

H. Kaszuba

cały rok

9. Współpraca z rodzicami
Lp. Obszary do
Działania związane z realizacją
realizacji
obszaru
1
Rada
- Wybory do Rad Oddziałowych i do
Rady Szkoły
Rodziców

2

Nauczyciele Wf

Osoby
odpowiedzialne
Dyrekcja szkoły i
wychowawcy

Termin

Uwagi

IX. 2016

- Udział rodziców w realizacji Programu
Wychowawczego oraz Programu
Profilaktyki

Dyrekcja szkoły i
wychowawcy

- Pedagogizacja rodziców
-Warsztaty dla rodziców
dziennik elektroniczny

Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog, współpraca
z PPP

Zgodnie z
kalendarzem
roku
szkolnego
Zgodnie z
kalendarzem
roku
szkolnego

Koncepcja pracy szkoły

Wychowawcy klas

XI.2016

Pomoc w organizacji wydarzeń
integrujących zespół klasowy

wychowawcy i
nauczyciele

Zgodnie z
planem
wychowawczym
klasy

Zaangażowanie rodziców na rzecz szkoły
i środowiska
– Festyn rodzinny,

wszyscy nauczyciele

01.VI.2017

- VII Zjazd Absolwentów

wszyscy nauczyciele

24.IX.2016

7
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Komitet organizacyjny studniówki

Połowinki

wychowawcy klas
kończących naukę
w roku szkolnym
2016/2017
wychowawcy klas
II LO i III T

14.I.2017

XI. 2016

10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Działania związane z realizacją
Osoby
obszaru
odpowiedzialne
Działalność DKF we współpracy M. Noiński
z SCK

Termin

Projekt „Teatralne impresje” we
współpracy z SCK

B. Ostrowska –
Nenczak

Cały rok

Spotkania w lokalnym muzeum
p. S. Michalika

Wychowawcy
klas

Cały rok

Muzeum Tradycji Szlacheckiej w
Waplewie

M. Krause

Zgodnie z
harmonogramem
lekcji w terenie

Wystawy IPN

M. Krause, P.
Szczuchniak

Zgodnie z
harmonogramem
współpracy

Sport i
rekreacja

Współpraca z organizacjami
sportowymi – Zantyr, Olimpia
Sztum

Nauczyciele wf

cały rok

Lokalne
zakłady i ich
oferty na
rynku pracy

Współpraca z pracodawcami –
firmami Elita, PFWiC Fila –
lekcje przedsiębiorczości u
pracodawców

Nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

Cały rok

Nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

Luty – 2017

Lp. Obszary do
realizacji
1
Obiekty
kultury w
procesie
edukacji

2

3

Praktyki zawodowe

Uwagi

Cały rok

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu… 15.09.2016 roku………….
Zaopiniowano przez Radę Rodziców w dniu …29.09.2016 roku…………...…
Zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski w dniu…29.09.2016 roku……….
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