
Program wychowawczy 2014/2015 
„ W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek 

stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby 

bardziej był, a nie tylko więcej miałby, aby więc 

poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej 

i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również 

umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla 

drugich (…)”. 

Jan Paweł II 

(przemówienie w UNESCO 02.06.1980 r. 

  

  

Program opracowano na podstawie: 

1. Konstytucji RP 
2. Ustawy o Systemie Oświaty 
3. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka . 
4. Konwencji o Prawach Dziecka.  
5. Statutu szkoły.  
6. Karty Nauczyciela. 
7. Programu polityki prorodzinnej państwa. 
8. Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy  programowej kształcenia ogólnego.  
9. Diagnozy stanu problematyki wychowawczej i profilaktyki w szkole.  
10. Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół. 
11. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

  

 

  



Wnioski i zalecenia Rady Rodziców z roku szkolnego 2013/2014: 

- Przeciwdziałanie kradzieżom na terenie szkoły (szczegółowe informacje zawarte są w 
Procedurach Postępowania) 

- Zwiększenie tolerancji (szczegółowe informacje zawarte są w Programie 
wychowawczym w Misji szkoły; w pkt. Rozróżnianie, analizowanie i wyrażanie uczuć, 
Kształtowanie właściwych postaw moralnych,  obywatelskich i patriotycznych, Celach i 
zadaniach wychowawczych szkoły ) 

- Egzekwowanie regulaminu szkolnego 

Program Wychowawczy realizowany w Zespole Szkół w Sulechowie obejmuje: 

- wizję 

- misję 

- cel wychowania szkolnego 

- priorytety wychowania; 

- powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela 

określone w ramach zadań ogólnych szkoły; 

- powinności i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

- zadania wychowawców klas; 

-  treści wychowawcze zawarte w statucie szkoły; 

- treści wychowawcze zawarte w regulaminie uczniowskim; 

- zasady współpracy z pedagogiem szkolnym; 

- zasady współpracy z rodzicami; 

- zasady współpracy z Samorządem Uczniowskim; 

- ceremoniał i tradycje szkolne; 

  

WIZJA  

SZKOŁA JEST DROGĄ  W DOROSŁOŚĆ I KREUJE PRZYSZŁO ŚC MŁODEGO 
CZŁOWIEKA  

- przygotowuje do życia we współczesnym świecie; 



- wspomaga rozwój psychofizyczny ucznia zgodnie z jego możliwościami, 
predyspozycjami   i cechami osobowościowymi; 

- kształtuje relacje ucznia ze środowiskiem  społeczno- kulturalnym i przyrodniczym; 

  

NASZ ABSOLWENT:  

- jest otwarty na drugiego człowieka; 

- potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, współpracuje w grupie rówieśniczej; 

- ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny i świata- jest jego 
obywatelem; 

- posiada umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów współczesnego świata; 

- jest aktywny poznawczo i twórczo, kreuje swoją przyszłość i otaczającą rzeczywistość; 

- potrafi zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną i karierę zawodową- jasno stawia sobie cele i 
dąży do ich realizacji; 

- doskonale rozumie i przestrzega ogólnie przyjęty i akceptowany system wartości moralnych; 

  

MISJA  

Za najważniejsze wartości uznajemy: 

- prawdę; 

- dobro; 

- uczciwość; 

- odpowiedzialność; 

- tolerancję; 

- rzetelną pracę ; 

- poczucie i zachowanie tożsamości narodowej. 

-  poszanowanie praw człowieka 

  



Uznajemy, że każdy uczeń jest osobą jedyną i niepowtarzalną posiadającą prawo do 
harmonijnego i wszechstronnego rozwoju osobowego i intelektualnego. 

Dążymy także do tego, by nasi absolwenci czuli się obywatelami Polski, Europy i Świata. 

  

  

Misj ą szkoły jest: 

• zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju  intelektualnego 
i psychofizycznego, 

• wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowej, regionalnej 
i europejskiej, 

• przygotowanie uczniów do aktywnego życia kulturalnego, 
• przygotowanie do jasnych zasad życia rodzinnego i społecznego. 
• budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych 
• wychowanie w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, 

religii i kultur, 
• kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata. 

W NASZEJ SZKOLE:  

  

- nauczyciele są przyjaciółmi  i sojusznikami na drodze edukacji i wychowania uczniów; 

- wciąż poszukują aktywnych form współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój szkoły; 

- pozostają w stałym kontakcie z rodzicami swoich podopiecznych, uczestnicząc  w złożonym 
procesie wychowania; 

- poszukują nowoczesnych rozwiązań  edukacyjnych , wprowadzają kreatywne innowacje; 

- pomagają uczniom w wyrównywaniu szans edukacyjnych; 

- biorą odpowiedzialność za przyszłość dzieci  w wymiarze edukacyjnym , społecznym i 
moralnym; 

- rodzice aktywnie uczestniczą w procesie edukacji i wychowania, współuczestniczą w 
realizacji zadań wychowawczych; 

  

Nauczyciel: 

- Szanuje prawa człowieka i przestrzega ich w kontaktach z członkami społeczności lokalnej i 
upowszechnia ją wśród uczniów; 



- W trakcie nauczania dba o właściwą atmosferę lekcji i klimat sprzyjający wiedzy. 
Dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb ucznia. 

- Każdorazowo uświadamia uczniom stosowane kryteria oceny; 

- Każdy nauczyciel wspiera ucznia w jego rozwoju i pomaga mu przezwyciężyć stres 
związany z niepowodzeniami szkolnymi; 

- Wszelkie sytuacje konfliktowe rozwiązywane są przez nauczyciela w świetle praw 
człowieka; 

-  Każdy nauczyciel stosuje się do zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach Poradni                           
Psychologoczno-Pedagogicznej. 

  

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń: 

  

- posiada umiejętność przyswajania wiedzy na różne sposoby, wykorzystując przy tym swoje 
predyspozycje i potencjalne możliwości; 

  

- aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym; 

  

- posiada umiejętność korzystania z mediów, środków masowego przekazu, szeroko pojętej 
technologii komunikacyjnej i informacyjnej; 

  

- rozwija własne zainteresowania i kształtuje w odpowiedni sposób postawy wobec życia; 

  

- przygotowuje się w sposób świadomy i odpowiedzialny do podjęcia dalszej edukacji na 
poziomie ponadgimnazjalnym i zostaje ukierunkowany na planowanie dalszej kariery 
zawodowej; 

  

- identyfikuje się w działaniu ze społecznością szkolną i lokalną oraz wartościami 
przekazywanymi przez szkołę; 

  

- jest wolny od zachowań mających znamiona szeroko rozumianej patologii społecznej; 



  

  

  

CELE I ZADANIA WYCHOWANIA SZKOLNEGO : 

  

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 
wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, 
kulturalnym, moralnym, ekologicznym i zdrowotnym i intelektualnym. 

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w 
osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwi ć korygowanie 
deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać 
zagrożeniom poprzez profilaktykę,  przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i 
wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach. 

  

  

  

  

  

Przygotowanie ucznia do życia we współczesnym świecie: 

  

Priorytety działania:  

  

- zwiększenie aktywności poznawczej ucznia poprzez rozwijanie umiejętności rozumienia 
siebie, drugiego człowieka  i otoczenia ,  modelowania poprawnej komunikacji 
interpersonalnej, a także umiejętności budowania pozytywnych więzi rodzinnych i 
społecznych; 

  

- przygotowanie ucznia do rozpoznawania, diagnozy  zagrożeń i dokonywania właściwych 
wyborów, samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji; 

  



- kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych; 

  

  

Zwiększenie aktywności poznawczej poprzez rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, 
innych i otoczenia będzie odbywało się poprzez: 

Wyrażanie szacunku dla siebie oraz innych, ich wysiłku oraz pracy. 

- kształtowania kreatywnego myślenia; 

- rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań; 

- doskonalenie umiejętności zdobywania i pozyskiwania informacji; 

- stawianie uczniowi zadań i celów oraz wskazywanie metod  na  ich osiąganie  poprzez 
pracowitość, wytrwałość uczciwość; 

- kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, otwartości na drugiego człowieka, 
budowania zaufania i wzajemnego szacunku; 

- opisywanie i ocenianie sytuacji wymagających od ucznia wspólnego działania i 
podporządkowywania się zasadom współżycia społecznego; 

  

Rozróżnianie, analizowanie i wyrażanie uczuć. 

- poznawanie i kształtowanie własnej sfery uczuciowej w  celu reagowania adekwatnie do 
zaistniałych emocji; 

- promowanie piękna i dobra; 

- rozwijanie umiejętności akceptowania siebie, taki jakim się jest naprawdę; 

- kształtowanie postaw asertywnych; 

- nauka tolerancji wobec inności, czegoś nieznanego, nowego; 

- kształcenie umiejętności empatycznych; 

  

Świadome respektowanie praw i obowiązków: 

  



- zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami wynikającymi z przynależności do 
społeczności klasowej i szkolnej; 

- modelowanie sytuacji, w których uczniowie wykazują się odpowiedzialnością za 
podejmowanie przez siebie działania i decyzje – jako jedna z form współuczestnictwa w życiu 
szkoły i środowiska lokalnego; 

- egzekwowanie przestrzegania praw i obowiązków oraz obowiązujących procedur 
postępowania; 

  

Przygotowanie ucznia do rozpoznawania zagrożeń i dokonywania właściwych wyborów, 
podejmowania odpowiedzialnych decyzji będzie się odbywało poprzez: 

Rozpoznawanie zagrożeń: 

1. Rzetelna diagnoza środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów; 

- wdrażanie do istoty  świadomości bezpieczeństwa własnego i innych; 

- modelowanie kontaktów interpersonalnych; 

  

2. Uświadomienie roli człowieka w kształtowaniu środowiska naturalnego- kształtowanie 
postaw prozdrowotnych; 

  

3. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z nałogami- uzależnienie od środków 
psychoaktywnych, dopalaczy, internetu; 

  

Realizacja będzie odbywała się poprzez wprowadzenie do tematyki zajęć edukacyjnych i 
wychowawczych wiedzy związanej z zagrożeniami współczesnego świata, a także 
zastosowanie warsztatowych metod pracy relaksacyjnej. 

  

Przeciwstawianie się zagrożeniom: 

  

1. Niwelowanie zachowań o charakterze patologicznym: 

- diagnoza indywidualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych ucznia; 

- rzetelna i dokładna diagnoza środowiska klasowego; 



- wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów opiekuńczo- 
wychowawczych ucznia, pojawiających się na tle niepowodzeń szkolnych, skomplikowanej 
sytuacji rodzinnej, zaburzonych kontaktów rówieśniczych; 

- przeciwdziałanie zjawisku przemocy, agresji, uzależnieniom, nie realizowania obowiązku 
szkolnego, szeroko pojętym niepowodzeniom szkolnym; 

- wskazywanie modeli, metod i sposobów aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

- podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych eliminujących powstałe zagrożenia; 

- zaangażowanie rodziców do działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów i 
nauczycieli w szkole; 

  

Dokonywanie właściwych wyborów: 

1. 1. Promowanie zdrowego stylu życia: 

- ekologia w życiu codziennym; 

- zwiększenie aktywności fizycznej oraz psychicznej; 

- modelowanie zachować prozdrowotnych; 

- poszukiwanie własnej drogi poprzez odkrywanie samego siebie; 

- wypracowanie skutecznych metod podejmowania odpowiedzialnych  i świadomych decyzji; 

  

1. 2. Wypracowanie własnych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
zagrażających bezpieczeństwu i życiu  młodego człowieka: 

- kształcenie umiejętności asertywnych; 

- skuteczna komunikacja interpersonalna; 

- systematyczny kontakt z terapeutami, psychologiem; 

  

  

  

Kształtowanie właściwych postaw moralnych,  obywatelskich i patriotycznych: 



Postawy moralne: 

- poznawanie wartości moralnych; 

- kształcenie postaw moralnych w aspekcie takich wartości jak: prawda, uczciwość, 
pracowitość, miłość, honor, szacunek i tolerancja; 

- przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w świecie wartości moralnych w 
oparciu o zasady demokracji, solidarności sprawiedliwości; 

- kształtowanie postaw altruistycznych i inicjowanie związanych z tym działań; 

  

Postawy obywatelskie: 

  

- rozwijanie u ucznia poczucia przynależności do społeczności lokalnej , europejskiej oraz 
własnej ojczyzny; 

- kształcenie umiejętności poczucia odpowiedzialności za siebie i innych; 

- przygotowanie ucznia do pełnienia różnorodnych ról społecznych i wdrażania do 
samorządności; 

  

Postawy patriotyczne: 

- poznawanie dorobku kultury narodowej, historii, literatury, języka polskiego; 

- kształtowanie miłości i szacunku do dziedzictwa narodowego; 

- kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych oraz rodzinnych; 

  

  

  

 

 

 

  



Cele i zadania wychowawcze szkoły 

  

Lp  Cele wychowawcze szkoły Zadania wychowawcze szkoły 
1 Wspieranie rodziców w pracy nad harmonijnym 

rozwojem uczniów 
Współpraca z rodzicami 

2 Uczenie kultury zachowania, słowa, tolerancji i 
szacunku wobec innych i samego siebie 

Korygowanie niewłaściwych zachowań 
uczniów, wskazywanie pozytywnych 
modeli zachowania 

3 Przygotowanie ucznia do pełnienia określonych 
ról społecznych i zawodowych, promowanie 
kreatywności w działaniu 

Stwarzanie sytuacji wymagających od 
wychowanków aktywności, samodzielności 
i twórczego myślenia, brania 
odpowiedzialności za swoje postępowanie i 
działanie. 

4 Kształtowanie osobowości wychowanków Wspomaganie wszechstronnego rozwoju 
wychowanków- rozwój zainteresowań, 
rozbudzanie aktywności poznawczej. 

5 Rozwijanie umiejętności dokonywania właściwej 
oceny, umiejętności korygowania własnego 
postępowania oraz hierarchizacji wartości 

Budzenie wrażliwości moralnej, 
wskazywanie na hierarchizacje wartości    w 
życiu człowieka 

6 Kształtowanie w wychowankach postawy 
akceptowanej społecznie  i przygotowanie do 
życia w oparciu o uniwersalne wartości moralne 

Wychowanie w poszanowaniu 
uniwersalnych wartości etycznych 

7 Uczenie szacunku dla symboli narodowych oraz 
poszanowania miejsc o znaczeniu narodowym 

Wychowanie w poszanowaniu tradycji 
i dziedzictwa kulturowego 

8 Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz 
właściwej postawy wobec społeczności lokalnej, 
integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym 

Rozwijanie uczucia przynależności do 
społeczności lokalnej i państwowej 

9 Przygotowanie uczniów do czynnego udziału w 
życiu kulturalnym 

Wskazanie uczniom wartościowych i 
alternatywnych sposobów spędzania 
wolnego czasu 

10 Uświadomienie wychowankom potrzeby 
aktualizacji wiedzy i korzystania z nowoczesnych 
sposobów informacji 

Wyposażenie  wychowanków  w 
umiejętności niezbędne 
do  funkcjonowania  we współczesnym 
świecie 

11 Akcentowanie wartości życia rodzinnego Kształtowanie w uczniach postawy 
prorodzinnej, budowanie właściwych więzi 
rodzinnych, określenie roli rodziny w życiu 
młodego człowieka. 

12 Przygotowanie wychowanków do właściwego 
rozpoznawania oraz kontrolowania własnych 
emocji w różnych sytuacjach życia codziennego. 

Rozwijanie dojrzałości emocjonalnej, 
kontrola własnych zachowań, porozumienie 
bez przemocy 

13 Kształtowanie nawyku dbałości o otoczenie i 
odpowiedzialności za środowisko naturalne 

Kształtowanie właściwej postawy uczniów 
wobec środowiska naturalnego 

14 Uczenie asertywnych zachowań w walce 
z uzależnieniami  , promowanie zdrowego stylu 
życia 

Przeciwdziałanie zagrożeniom,  szeroko 
pojętym patologiom społecznym 



15 Rozwijanie samodzielności myślenia, 
wielopoglądowości, tolerancji i aktywności 
społecznej 

Wzmacnianie dociekliwości poznawczej 

16 Kształtowanie kreatywności oraz umiejętności 
określania własnych zdolności, możliwości i 
predyspozycji 

Umożliwienie wychowankom rozwijania 
pasji, talentów i zainteresowań, praca z 
uczniem wybitnie zdolnym i tym o 
specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

17 Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

  

  

Aktywne  uczestnictwo w odbiorze sztuki i 
kształtowanie potrzeb kreowania i dbania o 
przestrzeń w której przebywam 

  

  

  

  

  

Sposoby realizacji celów wychowawczych 

REGULAMINY 
WEWNĄTRZSZKOLNE  

Uaktualnienie i wdrożenie: 

• regulaminu i planu pracy Samorządu Szkolnego 
• szkolnego programu profilaktyki i uzależnień 
• regulaminu korzystania z biblioteki, pracowni szkolnych, 

komputerowych, i obiektów sportowych 
• zapisów w statucie szkoły dotyczących kryteriów 

ustalania ocen z zachowania oraz wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania 

WSPÓŁPRACA 
WYCHOWAWCZA Z 
RODZICAMI  

• bieżące gromadzenie informacji na podstawie ankiet 
przeprowadzanych wśród rodziców uczniów klas I 

• spotkania z rodzicami w celu wspólnych poszukiwań 
rozwiązań problemów wychowawczych – szkolenia i 
prelekcje  

• angażowanie rodziców w sprawy klasy i  szkoły 
• zintegrowanie działań nauczycieli i rodziców 
• udział rodziców w uroczystościach szkolnych 

WSPÓŁPRACA Z 
INSTYTUCJAMI 
WYCHOWAWCZYMI I 
SAMORZĄDEM 
TERYTORIALNYM  

• współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w 
Sulechowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą 
Hufca ZHP, OSIR-em., Sądem Rodzinnym, 
Komisariatem Policji i innymi instytucjami 



wspierającymi rozwój i funkcjonowanie szkoły. 

ZWYCZAJE I 
OBYCZAJE  SZKOLNE  

-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach lokalnych 
i  szkolnych 

-organizacja uroczystości szkolnych 

- przygotowanie przedstawień okolicznościowych, m. in. z 
okazji ślubowania klas pierwszych,  Dnia Nauczyciela, 

• przygotowanie imprez okolicznościowych : Pierwszy 
Dzień Wiosny, Dzień Dziecka,  

• apele okolicznościowe 
• wigilie klasowe i szkolne 
• organizowanie konkursów szkolnych 
• coroczne obchody Dni Sportu , Dnia Ziemi,  
• udział w akcji „Sprzątanie świata” i WOŚP 
• reprezentowanie społeczności uczniowskiej w ważnych 

wydarzeniach na terenie szkoły i miasta 
• prowadzenie kroniki szkolnej 
• bieżąca aktualizacja szkolnej strony internetowej  

  
WSPÓŁPRACA ORGANÓW 
SZKOLNYCH  

• współpraca zespołów przedmiotowych i wychowawców 
klas 

• konsultacje rodziców i uczniów z nauczycielami 
przedmiotów 

• współpraca z pedagogiem 
• współpraca z biblioteką , pracownią komputerową 
• działania zespołu wychowawczego 

BEZPOŚREDNIE 
DZIAŁANIA 
WYCHOWAWCZO -
DYDAKTYCZNE  

• wdrażanie planów wychowawczych na zajęciach 
• realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych 
• zachęcanie uczniów do pracy zespołowej i wzajemnej 

pomocy 
• działalność kółek zainteresowań i zajęć wyrównawczych 
• wdrażanie do umiejętnego korzystania z technologii 

komputerowej i innych nowoczesnych źródeł oraz form 
zdobywania i przetwarzania informacji 

• wdrażanie uczniów do pracy samodzielnej  
• prowadzenie testów diagnostycznych i analiza wyników 

FORMY SPĘDZANIA 
WOLNEGO CZASU  

• wycieczki klasowe , dydaktyczne i edukacyjne 
• zajęcia sportowe 
• działalność kółek zainteresowań  
• organizowanie wystaw szkolnych i pomoc w 

przygotowaniu konkursów szkolnych 
• wyjścia pozaszkolne do kina, teatru, galerii itd. 



  

  

  

Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela 
określone w ramach zadań ogólnych szkoły. 

  

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając proces wychowania rodzinnego 
powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

  

- odnajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego- w wymiarze 
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym oraz 
duchowym; 

- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, która będzie ukierunkowana na poszukiwanie 
prawdy, dobra i wrażliwości w świecie; 

- posiadali umiejętność życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 
szkolnych, jak i całej edukacji szkolnej na danym etapie; 

- stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 
i społecznym; 

- poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze uczciwej i rzetelnej pracy do osiągania wielkich 
celów życiowych  i wartości ważnych i istotnych dla odnalezienia swojego miejsca w świecie; 

- uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz 
przygotowywali się do życia w rodzinie, w  społeczności lokalnej i w państwie , w duchu 
przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych 

.- przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 
wyborów             i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość ciągłego samodoskonalenia 
się; 

- kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 
poglądów, potrafili współdziałać i współtworzyć wspólnotę nauczycieli i uczniów-
                 z jednoczesnym poszanowaniem swych praw; 

  

  

 



Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

Nauczyciele, pedagodzy Zespołu Szkół w Sulechowie starają się pobudzić                    i 
ukierunkować rozwój psychofizyczny ucznia. 

Mając na uwadze główny cel wychowania szkolnego- „Przygotowanie do życia we 
współczesnym świecie z poszanowaniem praw człowieka” będą rozwijali następujące sfery 
osobowości ucznia: 

  

- intelektualną; 

- emocjonalną; 

- fizyczną; 

- społeczną; 

- estetyczną 

  

Integralny  rozwój we wszystkich sferach osiągnięty zostanie poprzez realizację zadań w 
obrębie wszystkich zajęć edukacyjnych, po przetworzeniu ich na formę konkretnych działań. 

  

Realizacja działań będzie się odbywała  na wszystkich zajęciach edukacyjnych, kołach 
zainteresowań, w pracy indywidualnej z uczniem ,na zajęciach grupowych, 
warsztatowych,   w ścieżkach przedmiotowych, w indywidualnych kontaktach z rodzicami, 
podczas uroczystości szkolnych, w działalności samorządu szkolnego. 

  

  

Strefę intelektualną rozwijać będziemy poprzez: 

- zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej; 

- kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł; 

- odkrywanie i promowanie talentów; 

- wyrównywanie szans edukacyjnych; 

- rozwijanie samodzielności; 



-przygotowanie do wykorzystania wiedzy w praktyce; 
– wspieranie działań twórczych ucznia w różnorodnych dziedzinach; 

- aktywne wdrażanie do samokształcenia; 

- pozytywne wzmacnianie ucznia i motywowanie go do pokonywania trudności i własnych 
słabości; 

  

Sferę  emocjonalną będziemy rozwijali poprzez: 

  

- naukę kontroli własnych zachowań; 

- poznawania własnej sfery uczuć, potrzeb i emocji; 

- rozpoznawani wartości moralnych; 

- dokonywania wyborów etycznych; 

- wypracowania skutecznych metod radzenia sobie z własnymi emocjami; 

- nauka właściwego reagowania na przejawy negatywnych emocji innych ludzi; 

  

Sferę estetyczną rozwijamy poprzez: 

  

- wprowadzenie w szeroko rozumiany świat kultury i sztuki; 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

- stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, ruchowej , 
muzycznej; 

- wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności 

  

Treści wychowawcze zawarte w regulaminie uczniowskim 

Obowiązki ucznia zawarte w regulaminie obejmują takie treści wychowawcze jak: 

- przestrzeganie ogólnie przyjętych norm moralnych, obyczajowych, prawnych i kulturalnych 
szkoły; 



- przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

- okazywanie szacunku dorosłym i  uczniom; 

- poszanowanie godności drugiego człowieka; 

- przeciwdziałanie przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków przez 
innych uczniów; 

- przeciwdziałanie przejawom dewastacji i niszczenia mienia szkolnego; 

- przeciwdziałanie zjawisku agresji fizycznej i psychicznej 

- stwarzanie życzliwej atmosfery; 

- budowanie pozytywnych relacji z innymi; 

-  dbałość o estetykę i wygląd szkoły; 

  

Prawa ucznia zawarte w regulaminie obejmują takie treści wychowawcze jak: 

- prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; 

- poszanowanie godności osobistej i nietykalności; 

- jawność w wyrażaniu opinii i poglądów; 

- poszanowanie praw człowieka w edukacji; 

- przejawianie inicjatywy społecznej i realizacja własnych pomysłów i rozwiązań korzystnych 
pod względem wychowawczym; 

- modelowanie wizerunku szkoły poprzez aktywne działanie; 

- otrzymanie niezbędnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wsparcia ze strony 
nauczycieli; 

- kreatywność w poznawaniu świata; 

  

Treści wychowawcze zawarte w Statucie Szkoły Zespołu Szkół w Sulechowie: 

  

- Zespół Szkół w Sulechowie stawia sobie za cel zapewnienie uczniom warunków do pełnego 
rozwoju intelektualnego, moralnego, emocjonalnego zgodnie z ich 



potrzebami                         i możliwościami psychofizycznymi z jednoczesnym 
poszanowaniem ich godności osobistej, tożsamości narodowej i wolności światopoglądowej; 

  

- Szkoła pomaga uczniom w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, wspiera ich 
rozwój, kształtuje samodzielność intelektualną i umożliwia dokonywanie właściwych i 
odpowiedzialnych wyborów, w tym wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

  

- szkoła realizuje zadania wychowawcze zgodnie z określonymi zasadami i przyjętym planem 
pracy wychowawczej oraz stosownie do wieku uczniów, a w szczególności: 

  

• ułatwia zrozumienie i poznawanie samego siebie oraz odnajdywania swojego miejsca 
w społeczeństwie; 

• uczy przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych; 
• kształtuje racjonalne podejście do problemów cywilizacyjnych i społecznych i 

umiejętnie pomaga je rozwiązywać; 
• rozwija wrażliwość moralną, tolerancję, otwartość na poglądy i potrzeby innych ludzi; 
• dostarcza wiedzy związanej ze zdrowym stylem życia oraz rozwojem 

psychofizycznym; 
• udziela uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
• współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój i funkcjonowanie szkoły;  

  

  

Zasady współpracy z rodzicami. 

• szkoła uznaje pierwszeństwo rodziców w wychowywaniu dzieci. 
• Główną zasadą współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami jest dobro dziecka. 
• Szkoła wspiera działania wychowawcze rodziców, a nie przejmuje odpowiedzialności 

za rodziców. 
• Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej  oraz 

terapeutycznej rodzicom. 
• Rodzice uczestniczą w organach zarządzania szkołą a udział przedstawicieli rodziców 

ma charakter opiniodawczo- doradczy. 
• Rodzice  maja wpływ na dobór treści i model wychowania. 
• Statut Zespołu Szkół określa termin i formę informowania rodziców i 

uczniów             o otrzymywanych ocenach. 
• Rodzice czynnie i na bieżąco współpracują z nauczycielami w sprawach nauczania 

oraz wychowywania.  

  

  



Szkoła na bieżąco informuje rodziców o postępach edukacyjnych  i wychowawczych na 
spotkaniach i konsultacjach:; 

  

- harmonogram zebrań, konsultacji oraz godziny nauczyciela dla rodziców jest 
ustalony          i podany wiadomości; 

- istnieje również możliwość skorzystania z internetowego dziennika lekcyjnego. 

  

W szczególnych przypadkach odbywają się indywidualne rozmowy w sprawach 
wychowawczych i dydaktycznych: 

  

- inicjatorem tego spotkania może być rodzic lub nauczyciel 

- ustalenie terminu spotkania i składu biorącego udział w spotkaniu może być telefoniczny 
bądź listowny; 

  

Przekazywanie informacji dotyczących ucznia i jego sytuacji rodzinnej jest poufne: 

  

- informacje poufne mogą być udostępniane nauczycielom za zgodą rodziców; 

- informacje poufne mogą być udostępniane innym instytucjom wspierającym szkołę bez 
zgody rodziców; 

  

Szkoła gwarantuje rodzicom wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów ich dzieci 
włączając instytucje pomocowe wspierające szkołę w działaniach wychowawczo- 
profilaktycznych. 

  

Zasady współpracy z Samorządem Uczniowskim 

  

Samorząd Uczniowski opiera się na demokratycznych zasadach współżycia społecznego, 
uczy samorządności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, pobudza do aktywnego i 
twórczego życia szkoły: 

  



- Samorząd Szkolny wybierany jest w demokratycznych wyborach z poszanowaniem zasad 
bezpośredniości, równości i tajności; 

- kandydaci zgłaszani przez samorządy klasowe powinni być osobami godnymi 
zaufania         i odpowiedzialnymi. 

- nad działalnością samorządu czuwa opiekun wybrany przez członków samorządu. Jest on 
łącznikiem między Radą Pedagogiczną a samorządem uczniowskim, udziela pomocy 
organizacyjnej i merytorycznej , szczególnie w zakresie przestrzegania zasad demokracji; 

- samorząd uczniowski działa w oparciu o plan pracy, w którym są  ujęte zadania 
spójne         z programem wychowawczym szkoły. 

  

Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest: 

  

  

- inspirowanie społeczności uczniowskiej do działania na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska 
lokalnego; 

- inicjowanie i współorganizowanie imprez szkolnych; 

- rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej; 

- przedstawienie opinii i postulatów uczniów; 

- współpraca z Radą Pedagogiczną, Dyrekcją oraz rodzicami; 

  

Współpraca z pedagogiem szkolnym. 

Pedagog szkolny pełni role doradcy w sprawach wychowawczych. 

  

Korzystanie z pomocy pedagogicznej jest dobrowolne. 

  

Pomoc pedagogiczna jest udzielana  na wniosek ucznia, rodziców, nauczycieli i dotyczy: 

- diagnozowania środowiska ucznia; 

- rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 
ucznia                      i umożliwianiu ich zaspokojenia; 



- wspierania ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

- wspierania uczniów, metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru dalszego kierunku 
kształcenia , zawodu, planowania kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym 
zakresie; 

- wspierania nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 

- wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

- umożliwiania rozwijania umiejętności wychowawczych  rodziców i nauczycieli; 

- prowadzenia pedagogizacji rodziców orz nauczycieli; 

- podejmowania działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i wspierania nauczycieli w tym zakresie; 

  

Pomoc pedagogiczna jest realizowana we współpracy z : 

  

- rodzicami 

- nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

- instytucjami wspierającymi rozwój i funkcjonowanie szkoły; 

  

  

Ceremoniał i tradycje szkolne 

Zespół Szkół w Sulechowie celebruje ważne uroczystości szkolne, takie jak: 

  

- rozpoczęcie roku szkolnego; 

- zakończenie roku szkolnego; 

  

Ceremoniał uroczystości obejmuje : 

  

- umieszczenie symboli narodowych; 



- szkolny strój galowy uczniów; 

- hymn narodowy; 

Ponadto kalendarz imprez szkolnych uwzględnia obchody następujących świąt, tradycji i 
zwyczajów: 

  

- Dzień Edukacji Narodowej; 

- Złożenie kwiatów pod pomnikiem patron szkoły- Janusza Kusocińskiego; 

- Rocznica Odzyskania Niepodległości; 

- Dni otwarte szkoły; 

- Festiwal Nauki 

- Rocznica Konstytucji 3 Maja; 

- Ogólnopolski Bieg Uliczny im. J. Kusocińskiego; 

- Plebiscyt na Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca Szkoły; 

- Promocja Dni Zdrowego Stylu Życia; 

 

 

 


