SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
Zespołu Szkół
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym

Podstawa prawna:
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
Konwencja o Prawach Dziecka,
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.,
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572 ze zm.),
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674
ze zm.),
6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624
ze zm.),
7. Rozporządzenie MEN 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).
1.
2.
3.
4.

I

Misją Zespołu Szkół jest:
1. kierowanie się we wszystkich działaniach wyznawanymi wartościami oraz
poszanowanie praw i godności człowieka, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej
Polskiej, Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności;
2. wychowanie uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych i humanistycznych,
tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości
społecznej;
3. kultywowanie tradycji szkoły, tworzenie warunków intelektualnego, emocjonalnego,
społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów;
4. przygotowanie młodzieży do świadomego i racjonalnego funkcjonowania
w społeczeństwie oraz do spełniania różnych ról społecznych;
5. Ścisła współpraca z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi
szkołę w jej rozwoju.
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II Szkolny Program Wychowawczy ujmuje w sposób całościowy treści i działania
o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
Nauczyciele przedmiotów włączają elementy programu wychowawczego do tematyki
swojego przedmiotu, nauczyciele wychowawcy realizują zagadnienia programu podczas
godzin do dyspozycji wychowawcy, a wychowawcy świetlicy – podczas prowadzenia
zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Program Wychowawczy naszej szkoły
ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia wszechstronny rozwój
osobowości ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, moralnym).
Działania wychowawcze szkoły obejmują wszystkich uczniów i są dostosowane do ich
możliwości intelektualnych, psychicznych, fizycznych ( z uwzględnieniem stanu zdrowia
wychowanka – pacjenta). Nadrzędnym celem naszej szkoły jest oddziaływanie
terapeutyczne, mające za zadanie likwidowanie lub obniżanie napięcia emocjonalnego
związanego z pobytem ucznia w szpitalu, wspomaganie procesu zdrowienia i readaptację
uczniów w szkołach macierzystych.
III Założone cele:
1. kształtowanie postaw prozdrowotnych:
1) propagowanie zdrowego stylu życia,
2) szerzenie wiedzy nt. racjonalnego odżywiania,
3) wzbudzanie zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku,
4) ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
5) kształtowanie nawyków higieny osobistej,
6) staranie o bezpieczeństwo własne i innych osób,
7) dbałość o najbliższe otoczenie i środowisko,
8) znajomość placówek wspierających zdrowie (fizyczne i psychiczne).
2. kształtowanie postaw prospołecznych:
1) umacnianie więzi rodzinnych,
2) dbałość o relacje rówieśnicze,
3) rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
4) budowanie i rozwijanie więzi międzyludzkich,
5) niesienie pomocy słabszym i potrzebującym,
6) przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
7) podnoszenie poziomu kultury osobistej,
8) rozwijanie aktywnego uczestnictwa w inicjatywach szkolnych i społecznych,
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3. kształtowanie postaw moralnych i patriotycznych:
1) ćwiczenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,
2) rozbudzanie poczucia odpowiedzialności, uczciwości, rzetelności,
3) poznawanie i doskonalenie własnej osobowości,
4) dbałość o rozwój kultury, rozbudzanie doznań estetycznych,
5) budowanie hierarchii wartości,
6) pielęgnowanie tradycji i kultury regionalnej oraz narodowej,
7) budzenie szacunku do języka ojczystego i symboli narodowych,
8) rozwijanie tolerancji wobec różnych poglądów, kultur, postaw i przekonań,
9) obchody świąt państwowych i rocznic historycznych,
10) uświadamianie obowiązku wobec ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i
dbałości o dobre imię.
4. kształtowanie postaw proeuropejskich; wychowanie proeuropejskie:
1) uświadamianie uczniom wkładu Polski w strukturę europejską ( polscy nobliści,
naukowcy, artyści),
2) określenie miejsca i roli Polski oraz Polaków w integrującej się Europie,
3) rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej,
4) zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i instytucjonalnymi
Unii Europejskiej oraz zasadami funkcjonowania jej najważniejszych organizacji,
5) popularyzowanie wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej,
6) rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur i
obyczajów.

IV Formy oddziaływań wychowawczych:
1. praca w zespołach klasowych,
2. praca w grupach międzyoddziałowych,
3. praca indywidualna z uczniem, zajęcia edukacyjne,
4. zajęcia edukacyjne,
5. godziny do dyspozycji wychowawcy,
6. zajęcia pozalekcyjne,
7. zajęcia rekreacji ruchowej,
8. prace kółka teatralnego,
9. prace kółka literackiego,
10. prace kółka plastycznego,
11. projekcje filmowe,
12. uroczystości oddziałowe, ogólnoszpitalne, środowiskowe,
13. konkursy,
14. ekspozycja prac uczniów.
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V Metody pracy wychowawczej:
1. gry i zabawy dydaktyczne,
2. drama,
3. inscenizacja,
4. arteterapia,
5. spektakl teatralny,
6. ekspozycja,
7. metoda projektów,
8. warsztaty,
9. trening umiejętności,
10. mapy mentalne,
11. burza mózgów,
12. dyskusja,
13. rozmowa kierowana,
14. pogadanka,
15. mini wykład problemowy,
16. metody programowe z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego.
VI Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym i kulturalnym:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego. Rocznica wybuchu II wojny światowej,
2. Bezpieczna droga do szkoły,
3. Kartka dla Powstańca – Mali i wielcy bohaterowie,
4. Wrzesień miesiącem Warszawy,
5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
6. Europejski Tydzień Świadomości Dydaktycznej,
7. Dzień Papieski,
8. Narodowe Święto Niepodległości,
9. Andrzejki,
10. Mikołajki,
11. Boże Narodzenie,
12. Bal Karnawałowy,
13. Dzień Babci i Dziadka,
14. Walentynki,
15. Wielkanoc,
16. Powitanie wiosny,
17. Światowy Dzień Ziemi,
18. Dzień pielęgniarki,
19. Dzień Oświaty, książki i prasy,
20. Rocznica Konstytucji 3 Maja,
21. Dzień Matki,
22. Dzień Dziecka,
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23. Dzień Wolności i Praw Obywatelskich,
24. Dzień Ojca,
25. Zakończenie Roku Szkolnego.
VII Wartości i podstawy wychowawcze kształtowane w kolejnych etapach edukacyjnych:
1. Szkoła podstawowa:
1) edukacja wczesnoszkolna:
a) wartości:
 życie, zdrowie, bezpieczeństwo w szkole i poza nią, zdrowy styl życia;
 przyjaźń, koleżeństwo, relacje w życiu społecznym, odróżnianie dobra od
zła, empatia;
 samodzielność i współpraca, ojczyzna, symbole narodowe, szacunek dla
tradycji;
b) oczekiwana postawa ucznia powinna charakteryzować się takimi cechami jak:
 uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości,
wiarygodność;
 ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
gotowość do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury
własnego narodu oraz innych kultur i tradycji, zapobieganie wszelkiej
dyskryminacji;
 szacunek dla innych ludzi, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz
pracy zespołowej;
2) klasy 4 – 6:
a) wartości:
 przyjaźń, wierność, prawda, miłość, godność, odpowiedzialność, więź
rodzinna, bezpieczeństwo, rozwój i doskonalenie się;
 zasady i reguły, nakazy i zakazy obowiązujące w różnych sytuacjach
społecznych: w grupie rówieśniczej, w szkole, w rodzinie, w społeczności
lokalnej;
b) oczekiwana postawa ucznia powinna charakteryzować się takimi cechami jak:
 uczciwość, sprawiedliwość, poczucie własnej tożsamości, otwartość,
odpowiedzialność;
 systematyczność, porządek, samodzielność, kultura słowa, dobre obyczaje;
 zdrowy styl życia, poczucie humoru, zabawa i rekreacja;
 współpraca, szacunek i tolerancja, patriotyzm.
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2. Gimnazjum:
1) wartości:
a) bezpieczeństwo, przyjaźń, sprawiedliwość, wolność, miłość, prawda, dobro,
piękno, nadzieja;
b) patriotyzm, tolerancja, poczucie wspólnoty, solidarność, równość, braterstwo;
c) rozwój osobisty, wybór drogi kariery szkolnej i zawodowej;
2) oczekiwana postawa ucznia powinna charakteryzować się takimi cechami jak:
a) uczciwość, sprawiedliwość, wiarygodność, poczucie własnej tożsamości,
otwartość, odpowiedzialność, wytrwałość, świadomość własnej wartości;
b) ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość;
c) kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, poszanowanie tradycji
i kultury własnego narodu oraz innych kultur i tradycji, zapobieganie
dyskryminacji;
d) szacunek dla innych ludzi, podejmowania inicjatyw, kształtowanie postawy
obywatelskiej.
Szczegółowe zadania wychowawcze dyrektora, nauczycieli, wychowawców, pedagoga oraz
rodziców określa Statut Zespołu Szkół.

