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Wprowadzenie
Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego
poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego
doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi,
intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej, które pojawiają się
wraz z oddziaływaniem hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka.
Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli
nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania
własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji
oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie
kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny
styl i sposób na życie. Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie
dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się zachowań z grupy zachowań
ryzykownych. Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody
człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego będzie szukać wsparcia i
akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich
podczas tego okresu.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie
wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój uczniów naszej szkoły. Ich celem jest
zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi niekorzystnych zjawisk. Podczas realizacji
programu kształtowane będą wszystkie umiejętności kluczowe:


porozumiewanie się w języku ojczystym;



porozumiewanie się w językach obcych;



kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;



kompetencje informatyczne;



umiejętność uczenie się;



kompetencje społeczne i obywatelskie;



inicjatywność i przedsiębiorczość;



świadomość i ekspresja kulturalna;

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka,
jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest
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przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków
międzyludzkich, kształtowania długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania
etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest
świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego
człowieka.
Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań
przywracających zdrowie, ma ona również na celu hamowanie postępu i niwelowanie
pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają
stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia
prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie
silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie
posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw.
W społeczności szkolnej należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na
istnienie problemów. Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej zauważalnych
wskaźników występujących wśród uczniów należą:


występowanie agresji słownej i fizycznej,



problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby i
aspiracje edukacyjne,



opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia na
zajęcia lekcyjne,



kłopoty w samodyscyplinie i czynnościach samoobsługowych,



powiększająca się liczba dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami
dydaktycznymi,



powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm,
zażywanie niedozwolonych substancji, hazard, bezrobocie, bieda) bądź tych, którzy
funkcjonują w rodzinach zaburzonych (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite,
eurosieroctwo, sieroctwo, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
przemoc w rodzinie)

Istotne wymagania nałożone na szkołę a wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
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w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356):


Informują, że każdemu uczniowi powinno proponować się zindywidualizowane
wspomaganie rozwoju, czyli taki który jest dostosowany do jego potrzeb i
możliwości. Niezależnie czego dotyczą trudności, z którymi spotyka się uczeń (np.
trudności w nauce, posiadanie niepełnosprawności fizycznej czy intelektualnej w
stopniu lekkim) zajęcia powinny zostać dostosowane specjalnie do jego zdolności
psychofizycznych oraz tempa uczenia się.



Innym zakresem odpowiedzialności powierzonym szkole jest prowadzenie działań z
zakresu doradztwa zawodowego, które przygotowują uczniów do wyboru zgodnego
z ich możliwościami i aspiracjami kierunku kształcenia i przyszłego zawodu.



W nowej podstawie programowej edukacja zdrowotna odgrywa znaczącą rolę.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo
swoje i innych osób, budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw
do aktywności fizycznej powinno stać się częścią profilaktyki.



Nowa podstawa programowa kładzie duży nacisk na rozwijanie postaw
obywatelskich, patriotycznych i społecznych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Celem placówek szkolnych jest rozbudzanie i/lub wzmacnianie tożsamości
narodowej poprzez przybliżanie historii, tradycji lokalnych i narodowych oraz
zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu społeczności lokalnej i
środowisku szkolnym.
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Podstawa prawna:


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz.
483ze zm.).
 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz.
1189).
 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.
1943 ze zm.).
 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 783).
 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 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(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia

ogólnego

dla

szkoły

podstawowej,

w

tym

dla

uczniów

z

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356):



Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018
Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich .
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Misja i wizja szkoły
1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz
poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz
Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji,
humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i
sprawiedliwości społecznej.
3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i
opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki
intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów),
a także ich dalszy los.
4. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi
dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
5. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli,
zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej
rozwoju.
6. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego.

Model Absolwenta
W wyniku kształcenia absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Końskich:
a) zna:
– swoje prawa i obowiązki;
– normy dobrego zachowania w życiu społecznym;
– tradycje rodzinne, środowiskowe, narodowe i religijne oparte na ogólnie respektowanym
systemie wartości;
– dorobek kulturalny swojego regionu i narodu.
b) wie:
– w jaki sposób umiejętnie wykorzystywać środki multimedialne do nauki i pracy;
– w jaki sposób umiejętnie poszukiwać i analizować informacje;
– jakie stosuje się przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
procedur udzielania pierwszej pomocy, a także ochrony środowiska;
– jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.
c) umie:
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– adaptować się do wymagań w nowych sytuacjach;
– korzystać z dóbr kultury;
– dostrzegać zależności przyrodniczo–matematyczne, prawidłowości zjawisk przyrody,
jedności świata;
– skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach, poprawnie posługiwać się językiem
ojczystym;
– rozwiązywać problemy w sposób twórczy;
– współdziałać w zespole, podejmować pracę grupową i współdecydować o celach grupy;
– wykorzystywać technologie informacyjne w pracy i nauce;
– planować pracę i ją organizować;
– zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę;
– wykorzystywać zdobytą wiedzę w życiu społecznym i zawodowym.
d) potrafi:
– współpracować i integrować się z innymi;
– sprawnie posługiwać się językiem obcym;
– dbać o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia;
– korzystać z różnych źródeł informacji;
– wyrażać swoje opinie i bronić swoich racji, być asertywnym;
– zastosować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności.
e) jest:
– wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne podjęcie dalszej edukacji
oraz obowiązków zawodowych;
– przystosowany do życia we współczesnym świecie, kreatywny, aktywny;
– tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych;
– wrażliwym odbiorcą kultury i sztuki.
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