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Wizja i misja szkoły 

Wizja szkoły. 

   III liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im . Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego jest szkołą przyjazną dla uczniów , nauczycieli                            

i rodziców. Szkoła stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju 

intelektualnego i duchowego. Kształtuje postawę człowieka tolerancyjnego                

i otwartego, mającego szacunek do wartości patriotycznych oraz  do innych 

ludzi. 

Misja szkoły. 

Odwołuje się  ona do poglądu naszego patrona : 

"Nie wstydź się miłowania, tworzenia , dorastania" 

       III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. 

Baczyńskiego to szkoła bezpieczna i przyjazna. Realizujemy cele integracji 

młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym. Rozwijamy różnorodne 

talenty i zdolności artystyczne naszych uczniów. Kształtujemy ich postawy, 

zwracając uwagę na wartości patriotyczne i chrześcijańskie zawarte  

w twórczości naszego patrona. 

          Pokazujemy złożoność świata, miejsce człowieka w środowisku 

przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Rozwijamy i ukierunkowujemy 

ciekawość poznawczą. 

          Naszym uczniom umożliwiamy dokonywanie wyborów edukacyjnych 

stosownie  do indywidualnych potrzeb i możliwości. Przygotowujemy ich                 

do kreatywnego rozwoju, aby realizowali własne cele i aspiracje, byli ludźmi 

prawymi, potrafiącymi godnie i mądrze żyć. 
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Wizerunek absolwenta 

Celem wychowawczym szkoły  jest aby jej absolwent: 

 Był przygotowany do życia w rodzinie. 

 Znał historię, kulturę oraz tradycje swojego narodu. 

 Posiadał umiejętność dokonywania właściwych wyborów,  jako 

konsekwencji odpowiedzialności za siebie i innych. 

 Rozwijał się na miarę swoich możliwości i potrzeb. 

  Kierował się w życiu wartościami, będącymi podstawą wychowania                   

w naszej szkole: prawdą, dobrem, tolerancją i patriotyzmem. 

  Dbał o własne zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. 

 Cechował się postawą patriotyczną i obywatelską, był otwarty na Europę            

i świat. 

 Umiał dokonać drogi wyboru dalszego kształcenia i był 

przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy. 

 Sprawnie i efektywne komunikował się z innymi. 

 Wykorzystywał najnowsze techniki multimedialne. 

 Posiadał umiejętność samokształcenia oraz zdobywania, selekcjonowania 

informacji z różnych źródeł 

 Konstruktywnie rozwiązywał problemy i konflikty. 

 Był odpowiedzialny, samodzielny, tolerancyjny. 

 Realizował własne pasje i rozwijał talenty. 

 Umiał współpracować w grupie. 

 Prowadził zdrowy styl życia i podejmował zachowania prozdrowotne. 
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Wartości 

   Wiodące wartości wychowawcze wynikające z podstaw teoretycznych 

programu. 

Przyjęliśmy system wartości, który stanie się podstawą wychowania                   

w naszej szkole. Wartości są źródłem motywacji, przekonań, działań człowieka, 

a celem jest wszechstronny, integralny rozwój jednostki. Młody człowiek musi 

odkryć, co jest dla niego ważne, pożądane, cenne, wartościowe, a następnie 

odkryć na czym polega ta wartość, by wreszcie zacząć ją realizować w swoim 

życiu. Rola wychowawcy polega na odkrywaniu tych wartości, pokazywaniu ich 

w atrakcyjnej formie, na ciekawych treściach i w atrakcyjny sposób. 

Przyjęliśmy następujące wartości, które będziemy realizować  w programie 

wychowawczym: odpowiedzialność za siebie i innych, patriotyzm, dobro, 

tolerancja, prawda, dobre relacje interpersonalne, postawy prozdrowotne. 

Odpowiedzialność za siebie i innych - jest naszym zdaniem wyznacznikiem 

dojrzałości człowieka opuszczającego 

liceum, wkraczającego w dorosłe życie. 

Patriotyzm - jest wynikiem kultywowania tradycji szkoły związanych                         

z postacią naszego patrona Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

stanowiącego wzór do naśladowania dla naszych wychowanków. 

Dobro - rozumiane bardzo szeroko, jako osobisty wysiłek każdego 

człowieka w umiejętności odróżniania dobra od zła i dokonywania 

właściwych wyborów, przestrzegania wartości i norm 

ogólnoludzkich, również jako chęć niesienia pomocy innym, 

kształtowania empatii, wrażliwości na krzywdę, troskę o środowisko 

i o własne zdrowie. 

Tolerancja - wiąże się w naszym programie wychowawczym z gotowością  

do podejmowania dialogu z drugim człowiekiem ale również 

szacunkiem do odmiennych kultur, wyznań, ras, zgodą na inność 

 i podejmowaniem wysiłków na rzecz integracji w środowisku 

ludzi niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, ale 

i z potępieniem zła wypaczającego osobowość człowieka. 
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Prawda - rozumiana jako dążenie do wiedzy, dociekliwość poznania, 

rozszerzenie horyzontów myślowych, poszukiwanie prawdy 

obiektywnej, oraz przeciwstawianie się kłamstwu i obłudzie, dążenie 

do prawdy bez względu na konsekwencje. 

Dobre relacje interpersonalne - są podstawą do podejmowania współpracy  

w grupie, wiążą się z poczuciem przynależności, 

są warunkiem dobrego startu w życie zawodowe 

i pozwalają skutecznie radzić sobie 

z wyzwaniami codziennego życia. 

Postawy prozdrowotne - to ukształtowanie u młodych ludzi świadomości 

wpływu na własne samopoczucie i funkcjonowanie, 

zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej, 

motywowanie do podejmowania działań służących 

podtrzymaniu zdrowia i unikania zachowań 

ryzykownych. 
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Cele wynikające z diagnozy środowiska szkoły na rok szkolny 2021/22 

1.Kształtownie u uczniów przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej 

oraz poczucia narodowego 

2. Odbudowa  relacji społecznych po powrocie do nauki stacjonarnej. 

Umiejętności komunikowania się   z rówieśnikami oraz z dorosłymi                                   

w sytuacjach trudnych i konfliktowych. 

Stworzenie atmosfery poczucia akceptacji i bezpieczeństwa w środowisku 

szkolnym.  

3. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych w tym szczególnej dbałości                       

o zdrowie w warunkach pandemii covid 19 oraz zapobieganie podejmowaniu  

zachowań ryzykownych w tym popadaniu w uzależnienia chemiczne                                

i behawioralne. 

4. Wychowanie w duchu szacunku dla drugiego człowieka. Współpraca ze 

SOSW w Starachowicach – wolontariat 

Cele ogólne Cele szczegółowe Sposoby 

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

Kształtowanie u 

uczniów: poczucia 

tożsamości 

narodowej, 

przynależności do 

społeczności 

szkolnej i lokalnej 

 

 

 

 

Wspieranie 

wychowawczej roli 

Uczeń : 

-zna symbole 

narodowe i rozumie 

ich znaczenie, 

-potrafi 

odpowiednio 

zachować się w 

trakcie uroczystości 

szkolnych i 

organizowanych na 

terenie miasta czy 

powiatu 

-zna sylwetkę 

patrona szkoły 

 

Szkoła uczestniczy 

w wychowaniu 

swoich uczniów, 

-Organizacja                

i uczestnictwo                 

w uroczystościach          

o charakterze 

szkolnym                      

i państwowym, 

akademii z okazji 

świąt narodowych, 

-udział w 

konkursach                     

o charakterze 

patriotycznym, 

-konkurs wiedzy             

o patronie szkoły 

 

Poradnictwo dla 

rodziców, 

korzystanie z 

Wychowawcy, 

 Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy, 
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rodziny współpracując                  

z rodziną z 

poszanowaniem 

godności każdego 

człowieka oraz 

autonomii rodziny.  

 -uczniowie 

bezkonfliktowo 

biorą udział w życiu 

szkoły 

  

                         -

uczniowie i rodzice 

uzyskują max. 

wsparcie w 

sytuacjach 

kryzysowych                

doświadczeń 

wychowawczych 

rodziców, pomoc w 

rozwiązywaniu 

sytuacji 

konfliktowych 

uczniów z rodzicami 

Współpraca 

wychowawców z 

rodzicami w 

zakresie poznawania 

swoich 

wychowanków 

Uruchomienie przy 

szkole Punktu 

konsultacyjnego dla 

rodziców i 

młodzieży 

nauczyciele, 

dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z 

terapeutą ze 

Stowarzyszenia 

Nauczycieli Zdrowa 

Szkoła w St-cach 

Kształtowanie 

zachowań 

prozdrowotnych 

oraz postawy 

asertywności, 

zapobiegające 

wchodzeniu w 

zachowania 

ryzykowne,  

(przyjmowanie 

środków 

psychoaktywnych, 

stosowanie diet 

szkodzących 

zdrowiu, 

zachowania 

agresywne i 

przemocowe) 

Świadomość 

zagrożeń 

związanych z 

używaniem i 

nadużywaniem 

Internetu, 

bezpieczeństwo w 

Uczeń: 

-zna zagrożenia 

związane z 

niekontrolowanym 

przyjmowaniem 

środków 

psychoaktywnych, 

-rozumie zasadność  

odmawiania 

podejmowania 

zachowań 

ryzykownych  

-potrafi zastosować 

techniki zachowań 

asertywnych, 

-wie w jaki sposób 

przeciwstawić się 

presji grupy 

rówieśniczej, 

posiada wiedzę na 

temat szkodliwego 

wpływu alkoholu, 

dopalaczy i środków 

odurzających na 

organizm i osiąganie 

dojrzałości 

- organizowanie i 

prowadzenie zajęć na 

temat: kształtowania 

umiejętności 

interpersonalnych, 

efektywnej pracy w 

grupie, asertywności, 

budowania 

systemu wartości, 

wyznaczanie celów 

życiowych, 

podejmowanie 

decyzji, planowania 

czasu wolnego,  

-organizowanie zajęć 

dotyczących 

przyczyn i 

konsekwencji 

używania środków 

psychoaktywnych 

(alkohol, narkotyki, 

dopalacze)  

-współpraca z 

Komendą Policji, 

PPP, psychologami, 

terapeutami, 

lekarzami w ramach 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 
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sieci. 

 

 

 

społecznej   

 

 

 

 

edukacji i 

profilaktyki 

wskazującej  

-interwencja 

profilaktyczna wobec  

których 

obserwujemy 

symptomy zachowań 

ryzykownych -

udostępnianie 

literatury, 

 

Promocja zdrowego 

stylu życia i 

organizacja czasu 

wolnego 

Uczeń: 

-rozumie wpływ 

zdrowego stylu 

życia na kondycję 

psychiczną i 

fizyczną 

-wie jak dobrze się 

odżywiać i dbać o 

zdrowie i higienę 

osobistą. 

-uczestniczy w 

zajęciach 

pozwalający na 

zdrowy i 

wysportowany 

wygląd 

 

spędza czas wolny w 

sposób aktywny , 

zgodnie z własnymi 

zainteresowaniami,  

 

-akcja informacyjna 

szczepienie 

młodzieży w wieku 

12-18 lat, pomoc 

szkoły w organizacji 

szczepień dla 

chętnych rodziców 

(współpraca z 

punktem szczepień) 

- udział w 

Olimpiadzie 

Zdrowego Stylu 

Życia PCK 

-  realizacja 

projektów i działań 

profilaktycznych  

 

-realizacja 

zdrowotnych 

programów 

profilaktycznych, 

m.in.: ,,Różowa 

Wstążeczka" , Ars 

czyli jak dbać o 

miłość”, „Znamię, 

znam je”i innych 

 

Prowadzenie kół 

zainteresowań w 

szkole, zachęcanie 

uczniów do 

realizacji 

zainteresowań poza 

szkołą, współpraca z 

instytucjami: 

Państwowe ognisko 

plastyczne,  

Nauczyciel biologii, 

wychowawcy, 

pedagog 
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Kształtowanie 

umiejętności 

komunikowania się z 

rówieśnikami oraz z 

dorosłymi w 

sytuacjach trudnych i 

konfliktowych 

Uczeń: 

-zna sposoby 

akceptowalnego 

sposobu wyrażania 

uczuć i emocji. 

-wie jak 

rozwiązywać 

konflikty 

Ujęcie zagadnienia 

w tematyce lekcji 

wychowawczych 

- pomoc w 

rozwiązywaniu 

problemów i 

konfliktów 

Wychowawcy 

 

pedagog 

 

Stworzenie 

atmosfery poczucia 

akceptacji i 

bezpieczeństwa w 

środowisku 

szkolnym. 

 

Uczeń: 

-akceptuje i szanuje 

wszystkich 

członków 

społeczności 

szkolnej,  

-reaguje na przejawy 

zła i nietolerancji, 

-angażuje się w 

życie szkoły i klasy, 

-bezpiecznie czuje 

się w klasie oraz  na 

terenie szkoły 

- Organizowanie 

zajęć integracyjnych 

dla klas I i 

programowo 

wyższych 

-lekcje 

wychowawcze o 

tematyce 

akceptowania 

każdego człowieka 

mimo różnic 

indywidualnych, 

-reagowanie na 

przejawy 

nietolerancji, 

-angażowanie 

uczniów w życie 

szkoły i klasy, 

-eliminowanie 

zachowań 

agresywnych 

- monitorowanie 

stanu bezpieczeństwa 

w szkole dyżury 

nauczycieli na 

przerwach, 

obserwacja szkoły 

przez pracowników 

obsługi i 

administracji 

-współpraca z Policją 

i Strażą Miejską w 

sytuacjach 

wymagających 

specjalnej 

interwencji  

-stwarzanie 

warunków 

sprzyjających 

poczuciu 

Wychowawca, 

pedagog 

wychowawca 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

dyrektor 

 

 

 

 

 

nauczyciele 
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bezpieczeństwa 

fizycznego 

psychicznego 

-zapoznanie z 

zasadami BHP i 

dbałość o ich 

przestrzeganie  

-nauka zasad 

udzielania pierwszej 

pomocy  

- udział uczniów w 

konkursach 

promujących 

bezpieczeństwo 

 

 

 

Wychowanie w 

duchu szacunku dla 

drugiego człowieka. 

Wolontariat na rzecz 

innych 

Cała społeczność 

szkolna przejawia 

postawy szacunku 

wobec drugiego 

człowieka 

Uczniowie angażują 

się w pracę na rzecz 

innych 

Wychowawcy 

umożliwiają 

uczniom wolontariat 

Wspieranie osób 

potrzebujących w 

różnych formach i 

przy różnych 

okazjach  

Opieka nad 

kolegami 

niepełnosprawnymi 

w szkole 

Współpraca z 

SOSW – opieka nad 

dziećmi 

niepełnosprawnymi, 

Mikołajki w SOSW, 

Projekt III LO: 

ekologia na co dzień 

Działania w ramach 

samorządu 

szkolnego: projekty 

np. Urodzinowa 

kartka dla Natalki, 

Świąteczne kartki 

dla pacjentów 

oddziału dziecięcego 

szpitala itp.  

Dyrektor, 

nauczyciele 

wychowawcy, 

opiekun SU, 

pedagog szkolny 
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Włączanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i integracja 

młodzieży w społeczności szkolnej, lokalnej i szerszej 

        Nadrzędnym celem integracji jest zapewnienie każdemu uczniowi 

warunków niezbędnych do jego rozwoju i przygotowanie go do życia                            

w społeczeństwie. Zadaniem szkoły jest redukcja barier w edukacji                                 

i współuczestniczeniu młodego człowieka w życiu społeczności III LO                         

i społeczności lokalnej. 

      Kształcenie w klasach integracyjnych  zapewnia pełny rozwój ucznia                          

pod względem intelektualnym, psychicznym , aksjologicznym i społecznym.                         

W realizacji treści programowych wykorzystywane są wszystkie możliwości, 

jakie stwarza określone środowisko społeczno - kulturowe ucznia, a także 

istniejąca baza dydaktyczna szkoły. Integracja sprzyja wszechstronnemu 

rozwojowi wszystkich młodych ludzi, nie tylko niepełnosprawnych. Dostarcza 

więcej różnorodnych doświadczeń społecznych, dzięki czemu stymuluje ich 

rozwój emocjonalno - społeczny. Stwarza lepsze warunki nauczania, ponieważ 

nauka odbywa się w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych 

metod i form. Sprzyja rozwojowi uzdolnień i talentów wśród młodzieży, gdyż 

nauczyciele zwracają większą uwagę na indywidualny rozwój każdego ucznia. 

 

      Klasy z edukacją włączającą i  integracyjne są cząstką nowoczesnej, 

twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsca naturalnej nauki, tolerancji, 

wrażliwości, otwartości i akceptacji. Kształtują wiarę we własne siły, 

umiejętność poszanowania własnej i cudzej godności. Rozbudzają świadomość, 

że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości.  

 

 

Współpraca z rodzicami. 

We współpracy z rodzicami staramy się realizować zasadę partnerstwa 

w wychowaniu. Zakres uprawnień i kompetencji rodziców wynika  

z obowiązującego prawa. Współpraca rodziców i nauczycieli ma na celu  

w szczególności: 

1) Realizację praw rodziców oraz ich dzieci w szkole - przedstawienie 

uczniom i rodzicom, w celu uzyskania ich akceptacji, programu 

wychowawczego 
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2) Demokratyzacja życia społecznego, oznacza wpływ rodziców na kształt 

życia szkolnego, w tym zwłaszcza na wychowanie- wyraża się 

zasięganiem opinii i akceptacji Komitetu Rodzicielskiego i Rady Szkoły 

odnośnie najważniejszych dokumentów regulujących pracę w szkole,  

a w tym programów nauczania i wychowania. Rodzice sam proponują 

pewne rozwiązania. Rodzice wraz z personelem pedagogicznym, 

pracownikami administracji i obsługi oraz uczniami naszej szkoły, 

wspólnie planują rozwój szkoły w najbliższych latach. Wizja szkoły 

powstaje podczas wspólnych warsztatów przedstawicieli wszystkich 

społeczności szkolnych i rodziców. 

 Zwiększenie efektywności i jakości pracy nauczycieli- czemu służą 

częste spotkania z rodzicami, na których dochodzi do wymiany 

informacji o wychowankach.  

 Modyfikację dotychczasowych oczekiwań rodziców wobec szkoły, 

polegającą na współpracy i zrozumienia wspólnej roli w wychowaniu  

i opiece nad dzieckiem (wychowanie    równoległe), co przejawia się w 

formule organizowanych zebrań klasowych, przekazywanie rodzicom 

wiedzy pedagogicznej (pedagogizacja rodziców), zapraszanie fachowców 

wspierających rodziców swą fachową wiedzą w wychowaniu dzieci 

(pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele policji, zajmujące się 

sprawami nieletnich). 

 Pomoc rodzinie w: trudnej sytuacji ekonomicznej, zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, niewydolnej wychowawczo, potrzebującej 

wsparcia, chcącej podnieść swoje umiejętności wychowawcze. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

Szkoła  współpracuje z psychologami, pedagogami, pedagogami specjalnymi 

i terapeutami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Stowarzyszeniem 

Nauczycieli „Zdrowa Szkoła", Punktem Konsultacyjnym do spraw specjalnych 

potrzeb edukacyjnych uczniów przy SOSW w Starachowicach (Kuratorium 

Oświaty w Kielcach – nadzór merytoryczny), psychologami i pedagogami                   

z innych szkół, CUS w Starachowicach oraz innymi organizacjami 

pozarządowymi i Instytucjami w środowisku, które wspierają nas w opiece                   

i wychowaniu nad uczniami.  
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Samorząd szkolny 

Samorząd uczniowski jej ważnym elementem wychowania w szkole, ze względu 

na specyfikę okresu rozwojowego, w jakim znajdują się nasi uczniowie. 

Celem działalności samorządu uczniowskiego jest wychowanie  

do demokracji i wsparcie na trudnej drodze dojrzewania.  Model kierowania 

samorządu uczniowskiego jest demokratyczny: 

1. Dyskusja 

2. Wspólne podejmowanie decyzji 

3. Głosowanie jawne i tajne 

4. Konsultowanie statutu i  programów w oparciu o które odbywa się praca 

szkoły   

5. Współdecydowanie o: 

a) sprawach porządkowych 

b) sposobie spędzania wolnego czasu 

c) systemie nagradzania i karania ucznia 

6. Wnioskowanie o powołanie Rady Szkoły (w miarę potrzeb) 

7. Własna reprezentacja w Radzie Szkoły 

Działalność samorządu jest skupiona wokół następujących wartości: 

INTEGRACJA zespołu uczniowskiego z nauczycielami, pracownikami szkoły, 

poprzez tworzenie wspólnego systemu wartości 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ podejmowanie działalności kulturalnej, sportowej                      

i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami                      

i możliwościami szkoły. 

KREATYWNOŚĆ twórcze podejście do podejmowanych działań (promowanie 

nowatorskich pomysłów, wspieranie innowacji                            

w organizowaniu imprez szkolnych), samokształcenie                   

i propagowanie samorozwoju wśród kolegów. 
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Pozostałe formy i sposoby realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego  

 

1. Zajęcia  wychowawcze  

Nauczyciele dokonują wyboru tematyki stosownie do poziomu                           

i zdiagnozowanych problemów wychowawczych w klasach. Zawierają je 

w swoich rocznych planach wychowawczych. Tematy lekcji mogą także 

proponować uczniowie, wychowawcy, rodzice.   

 

2.  Działania pedagoga szkolnego:    

 

a. Rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb młodzieży rozpoczynającej naukę                      

w szkole 

 Warsztaty integracyjne (współorganizowanie wraz z wychowawcami) 

 Zagadnienia komunikacji społecznej, radzenia sobie ze stresem, 

rozwiązywania konfliktów, kształtowania umiejętności uczenia się – 

współpraca z wychowawcami, zajęcia wychowawcze. 

 Diagnozowanie zespołów klasowych - godziny wychowawcze   

 Konsultacje, rozmowy indywidualne  z rodzicami i uczniami 

 

b. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego   

 Dokonywanie okresowej analizy frekwencji uczniów. 

 Bieżące interweniowanie w przypadku uchylania się od obowiązku 

nauki . 

  Analizowanie sytuacji wychowawczej w klasach na posiedzeniach 

Zespołu Wychowawców 

  

c. Organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

  Indywidualne rozmowy i wywiady z młodzieżą i rodzicami                   

na temat trudnej sytuacji osobistej 

  Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji                               

np. materialnej - stypendia, zwolnienia ze stałych opłat 

  Organizowanie wsparcia dla młodzieży przy pomocy Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej 

  Monitorowanie sytuacji uczniów z kłopotami zdrowotnymi 

(choroby przewlekłe)  
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 Pomoc w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 Organizowanie spotkań  z przedstawicielami różnych placówek 

doradczych  

 Udzielanie indywidualnych porad dla młodzieży 

3. Działania zespołów Rady Pedagogicznej/Zespołu Wychowawców 

Zespoły przygotowały plany pracy, które realizują przez cały rok szkolny 

( w załączeniu). Głównym zadaniem zespołu wychowawców jest 

rozpoznawanie bieżące potrzeb wychowawczych środowiska uczniów, 

współpraca w  pracy  wychowawczej z rodzicami oraz  

  

4. Samorząd Szkolny  

 Organizowanie imprez szkolnych  

 Opiniowanie kandydatur do nagród  

 Przeprowadzanie referendów i wyborów ważnych                              

dla funkcjonowania szkoły 

 

5. Ceremoniał szkolny: tradycje i obyczaje szkolne, stałe uroczystości                        

i święta  

Szczegółowo określone i zaplanowane w Planie Pracy szkoły na bieżący 

rok szkolny (w załączeniu) 

 

6.  Wspieranie rozwoju uczniów 

Wychowawca wspiera swoimi działaniami  rodziców w procesie wychowania 

młodzież we wszystkich wymiarach  -  intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.  W celu 

uaktywnienia i integracji zespołu klasowego powinien zachęcać uczniów                      

i współorganizować z nimi różne imprezy klasowe – kulturalne, sportowe, 

wycieczki, wyjazdy do kina czy do teatru. Podejmować wspólne działania                   

w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyki zachowań ryzykownych. 

7.  Podejmowanie działań profilaktycznych   

Wychowawcy, nauczyciele i rodzice wspólnie i zdecydowanie powinni 

podejmować zadania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

alkoholizmowi, nikotynizmowi, przeciwstawiać się zjawiskom przemocy                  

i agresji w szkole poprzez natychmiastowe reagowanie na zjawiska negatywne, 

udział w programach profilaktyki zdrowia, pogadanki, rozmowy, lekcje 
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wychowawcze, współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi 

instytucjami zwalczającymi zagrożenie społeczne.   

8. Pomoc w trudnych sytuacjach 

 Zadaniem wychowawcy jest rozpoznanie środowiska uczniów                        

pod względem zagrożeń patologicznych, zapoznanie się z sytuacją domową                      

i materialną ucznia, jego problemami. Może to zrealizować poprzez ankiety, 

wywiady środowiskowe, indywidualne rozmowy, współpracę z pedagogiem.    

Ma to na celu interwencję w odpowiedniej chwili, możliwość pomocy uczniom 

mającym problemy poprzez odpowiednią terapię lub pomoc stypendialną, gdy 

wymaga tego trudna sytuacja materialna.   

   9.  Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 

 Zebrania informacyjne, okresowe i kontakty indywidualne z rodzicami  

W szczególnych przypadkach wychowawca klasy informuje rodziców               

o zaistniałej sytuacji najszybciej jak to możliwe.  

Na prośbę rodziców, wychowawca przekazuje im informacje o ośrodkach 

wspierających rozwój dzieci i młodzieży.   

  Pedagogizacja rodziców – spotkania z psychologiem, pedagogiem, 

policją / prelekcje, dyskusje, spotkania indywidualne/ 

  Włączenie rodziców w życie szkoły przez ich uczestnictwo                                 

w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek 

  Współpraca z Radą Rodziców i trójkami klasowymi 

 

10.  Szkolny System Doradztwa Zawodowego                  

a. Działania: 

 Zajęcia wychowawcze  

 Zadania nauczyciela – doradcy zawodowego (godziny 

wychowawcze, indywidualne spotkania z uczniami)  

 Zadania pedagoga szkolnego  

 Pozostałe działania: Dzień Przedsiębiorczości, współpraca                       

z uczelniami wyższymi Politechniką Świętokrzyską, UJK w 

Kielcach, Społeczną Akademią Nauk, Uniwersytetem 

Warszawskim i innymi.                                                          

Współpraca z Centrum Kształcenia Zawodowego  w 

Starachowicach – doradztwo zawodowe i współorganizowanie 

kursów zawodowych dla młodzieży pełnoletniej.  
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11.  Ewaluacja programu wychowawczo profilaktycznego:  

 

Program podlega bieżącej ewaluacji oraz ewentualnemu uzupełnieniu  po 

zakończeniu każdego semestru, po konsultacjach z nauczycielami, rodzicami                  

i uczniami. Na zakończenie każdego roku szkolnego zostanie przeprowadzona 

ewaluacja Programu  jako całości lub jedynie jego niektórych obszarów. 

Ponadto będzie ulegał zmianom i modyfikacjom, kiedy będą wymagały tego 

zmiany w aktach nadrzędnych.  

Narzędzia ewaluacji 

 ankiety 

 obserwacja  

 wywiady  

 analiza dokumentacji szkolnej  

 

12.  Postanowienia końcowe : 

       Program przygotowuje rada pedagogiczna wraz z rodzicami, biorąc 

pod uwagę diagnozę środowiska uczniowskiego, we współpracy z SU III 

LO Z treścią programu powinni zapoznać się uczniowie, rodzice                          

i wszyscy pracownicy szkoły. Program wchodzi w życie po zatwierdzeniu 

go przez Radę Pedagogiczną przez Radę Rodziców. Wychowawcy klas   

po zatwierdzeniu zapoznają z nim uczniów. Program jest opublikowany 

na stronie Internetowej szkoły. Propozycje zmian mogą składać rodzice, 

nauczyciele i uczniowie do Dyrektora szkoły, który powołuje zespół ds. 

wprowadzenia zmian w Programie Wychowawczym. Zespół 

przygotowuje zmiany, następnie przedkłada dyrektorowi szkoły celem 

dopełnienia procedury zatwierdzenia.   
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Podstawy prawne Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach                 

i placówkach z dn. 25 sierpnia 2016 r z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.                   

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci       i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz.U.1996r.Nr127poz.593)z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


