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I. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Szkolny Program Wychowawczy w sposób całościowy opisuje treści oraz działania
o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli
oraz wychowawców.
Program ma charakter otwarty, może być poddawany modyfikacjom i aktualizacjom.
Program ma charakter ramowy, co oznacza, że nie wszystkie jego założenia muszą
być realizowane.
Został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami),
- Konwencja o Prawach Dziecka,
- Europejska Karta Praw Człowieka,
- Statut Szkoły.
II. WYCHOWANIE W SZKOLE – ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Wychowanie obok nauczania jest podstawowym zadaniem szkoły.
W procesie tym szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny, respektując uniwersalne zasady
etyki.
Szkoła dąży do stworzenia optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości
ucznia w taki sposób, aby obok zdobywania wiedzy i umiejętności miał on również
możliwość kształtowania siebie, jako człowieka otwartego, kulturalnego, aktywnie
uczestniczącego w życiu społecznym.
Szkolny Program Wychowawczy wskazuje, jak ma przebiegać proces wychowania
ucznia w najważniejszym momencie jego życia - młodzieńczej fascynacji światem różnych
wartości.
Proces wychowania przebiega w sferze relacji osobowych i można go zdefiniować,
jako mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju oraz stwarzanie
mu wartościowego środowiska wychowawczego.
W szkole dążymy do integralnego rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach
jego osobowości: w sferze emocjonalno - wolicjonalnej, intelektualnej, fizycznej oraz
duchowej, zmierzając do spójności myśli, słowa i czynu.
Staramy się wydobywać przy tym wszystko to, co w młodym człowieku jest cenne,
a do tej pory nie zostało w pełni odkryte.
Nauczyciele i wychowawcy mają za zadanie współkształtować rozwój uczniów
w następujących sferach:
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań
prozdrowotnych.
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2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi,
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego
stosunku do świata, poczucia siły, witalności, chęci do życia.
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postaw otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz
ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.
4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
W toku szkolnej nauki uczeń powinien rozwijać swoją osobowość oraz kształtować
pozytywny obraz samego siebie, z pełną świadomością swoich mocnych i słabych stron.
Powinien otrzymać od wychowawców i nauczycieli cenną podpowiedź, kim może stać się
w przyszłości, w jaki sposób rozwinąć w sobie to, co najwartościowsze, a co pomoże
mu w pełni zaspokoić rzeczywiste potrzeby i pragnienia.
Cele stawiane przed uczniami mobilizują ich do przyjmowania odpowiedzialności za siebie
samych, wprowadzając stopniowo na drogę samodoskonalenia i samorozwoju.
Wychowanie otwiera ucznia na dobro, uwrażliwia na zasady etyki i świat wartości.
Jeżeli zrealizujemy wyznaczone w Programie Wychowawczym zadania to młodzież,
która opuści mury naszej szkoły, będzie w pełni przygotowana do dorosłego życia.
Wtedy też będziemy mogli stwierdzić, iż osiągnęliśmy cele opisane w Misji Szkoły.
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III.
ZAŁOŻENIA
SZKOLNEGO
PROGRAMU
W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W LESKU

WYCHOWAWCZEGO

1. Szkoła i jej organizacja
Zespół Szkół Leśnych w Lesku jest ponadgimnazjalną szkołą publiczną
na podbudowie gimnazjum.
Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister
Środowiska.
Szkoła kształci uczniów w zawodzie technik leśnik, w czteroletnim technikum leśnym.
Szkoła kontynuuje wieloletnie tradycje leśne, łowieckie i szkolne.
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań: EUROPEA, strzeleckim,
łowieckim, turystycznym, szachowym, fotograficznym, wędkarskim, krasomówczym, kołach
przedmiotowych.
Uczniowie kształcą się w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych.
W szkole działa strzelnica sportowa, zespół sygnalistów myśliwskich oraz zespół muzyczny.
Młodzież szkolna pochodzi w większości z województwa podkarpackiego,
ale także z innych województw- małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego.
Dla uczniów mieszkających poza Leskiem szkoła prowadzi koedukacyjny internat.
Wychowankowie internatu stanowią 80% ogólnej liczby wszystkich uczniów.
Zespół Szkół Leśnych posiada bibliotekę, której celem jest przede wszystkim realizacja
potrzeb intelektualnych i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
2. Szkoła w środowisku lokalnym
Środowisko lokalne ma ogromny wpływ na rozwój osobowości ucznia.
Może ono być pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych
oraz przygotowaniu uczniów do właściwych wyborów życiowych.
Poprzez własną aktywność oraz współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami,
działającymi na terenie Leska, uczniowie nabywają pożądane kompetencje społeczne.
Zdobywają doświadczenia potrzebne do wzorowego pełnienia ról społecznych i zawodowych
oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z powierzonych zadań.
Szkoła współpracuje z:
1. Komendą Powiatową Policji,
2. Biblioteką Miejską,
3. Bieszczadzkim Domem Kultury,
4. Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
5. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym,
6. Sądem Rejonowym,
7. Polskim Czerwonym Krzyżem,
8. Nadleśnictwem Lesko,
9. Poradnią Zdrowia Psychicznego,
10. Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ SOS”,
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11. Młodzieżowym Centrum Kariery,
12. Szkołami ponadgimnazjalnymi: Liceum Ogólnokształcącym, Zespołem Szkół
Technicznych i Artystycznych.
Ponadto szkoła współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie
oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

3. Diagnoza
Przedstawiony Program Wychowawczy związany jest ściśle ze specyfiką szkoły
oraz z potrzebami uczniów zdiagnozowanymi podczas rozmów z uczniami i ich rodzicami
oraz na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych i wyników ankiet.
W Programie Wychowawczym zostały uwzględnione także wnioski z pracy
wychowawczej nauczycieli i wychowawców internatu oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej.
Problemy, z którymi spotykają się pedagodzy w naszej szkole i które znajdują
odzwierciedlenie w Programie Wychowawczym Szkoły oraz w Planie Pracy DydaktycznoWychowawczej Szkoły to przede wszystkim:
 niepowodzenia szkolne uczniów,
 niska frekwencja,
 trudności związane z adaptacją w grupie rówieśniczej spowodowane zmianą
środowiska, brakiem umiejętności społecznych,
 fragmentaryczne deficyty rozwojowe (np. o charakterze dyslektycznym),
 nieumiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych (zahamowanie,
nieśmiałość, niska lub zawyżona samoocena),
 niski poziom kultury osobistej, wulgaryzmy,
 niedostosowanie społeczne (kradzieże, nikotynizm, spożywanie alkoholu, ryzyko
eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi),
 zaburzenia depresyjne i autoagresja,
 konflikty rówieśnicze ( o różnym podłożu),
 przejawy agresji werbalnej lub czynnej,
 przemoc,
 negatywny wpływ mass mediów na postawy młodzieży,
 brak autorytetów,
 kryzys wartości moralnych,
 bezrobocie, trudna sytuacja ekonomiczna rodzin,
 wyjazdy rodzica za granicę,
 nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami wynikającymi z doświadczanych
sytuacji trudnych (np. rozpad więzi emocjonalnych w rodzinie, kryzysy życiowe).
Po rozpoznaniu potrzeb młodzieży (rozwojowych, społecznych, emocjonalnych,
edukacyjnych), diagnozie środowiska rodzinnego uczniów oraz przyczyn podejmowania
przez nich zachowań ryzykownych, specjalnie powołany podczas zebrania Rady
Pedagogicznej zespół, opracował zmiany w Programie Wychowawczym Szkoły.
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Opracowany program jest dokumentem charakterystycznym dla potrzeb naszej szkoły,
uwzględnia jej specyfikę i będzie w miarę potrzeb nadal systematycznie modyfikowany,
korygowany oraz poddany ewaluacji.
Działania dydaktyczne i wychowawcze szkoły są spójne a szczegółowe cele
i założenia realizowane będą przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, a także
pracowników administracji zatrudnionych w Zespole Szkół Leśnych.
Zakładamy ścisłą współpracę z rodzicami oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami
wspierającymi działalność wychowawczą szkoły.
Podstawowe założenia programu:
 Pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice bądź opiekunowie.
 Szkoła w wychowaniu współpracuje z rodzicami.
 Społeczność szkolną tworzą uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz inni
pracownicy szkoły, współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia
i szacunku przy realizacji wyznaczonych zadań.
 W szkole kształtujemy przyjazny klimat, budujemy prawidłowe relacje rówieśnicze,
relacje uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców oraz nauczycieli,
wychowawców i rodziców. Wzmacniamy wzajemne więzi.
 Tworzenie przyjaznego uczniowi środowiska szkolnego z atmosferą ciepła,
życzliwości, zrozumienia i tolerancji sprzyja realizacji zamierzonych celów.
 Kształtujemy system moralnych wartości człowieka i wychowujemy zgodnie z etyką
zawodu leśnika. Nasza szkoła wychowuje w systemie wartości opartych na dialogu.
 Każdy członek społeczności szkolnej, świadomie wstępując do niej decyduje się na jej
współtworzenie będąc odpowiedzialnym za dokonywane wybory.
Dzięki temu szkoła i internat są miejscem, w którym młodzież czuje się bezpiecznie
oraz coraz aktywniej uczestniczy w jej życiu.
 Uczniowie powinni mieć poczucie, że otaczający ich ludzie darzą ich sympatią,
zaufaniem i mogą otwarcie mówić o swoich kłopotach, problemach a w razie potrzeby
otrzymać właściwą pomoc i wsparcie.
 Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka, uczestniczenie
w zajęciach i zdobywanie jak najwyższych kwalifikacji zawodowych.
Szkoła przygotowuje uczniów do:
 samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym, pomagając
w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchii wartości (pozostawia jednak uczniom pełną
swobodę wyborów politycznych),
 prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym oraz tworzenia optymalnego
środowiska życia, pracy i odpoczynku,
 wykonywania zawodu leśnika ze szczególnym uwzględnieniem etyki pracy w tym
zawodzie.
Wszystkie działania wychowawcze winny służyć kształtowaniu u ucznia wewnętrznej
harmonii sfery intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i duchowej.
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W planowaniu pracy szkoła uwzględnia opinie oraz oczekiwania rodziców i uczniów,
jednocześnie realizując pełny zakres zadań, wynikających z szeroko pojętego interesu
społecznego.
Nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych w Lesku realizują zadania szkoły profesjonalnie i kierują
się wrażliwością na potrzeby młodzieży oraz przestrzegają zasad etyki zawodowej.
Doskonalą umiejętności w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami
i rodzicami. Angażują się w działalność wychowawczą, wspierają edukację rówieśniczą
i programy rówieśnicze mające na celu modelowanie postaw prozdrowotnych
i prospołecznych. Rozwijają i wspierają działalność wolontarystyczną.
Jakość pracy nauczycieli i wychowawców, wywiązywanie się przez nich
z powierzonych zadań oraz ich umiejętności i dorobek – są najważniejszym kryterium oceny
ich pracy.
Wszyscy pracownicy szkoły i internatu są wychowawcami oddziałując na młodzież swoją
osobowością i postawą.
Pracownicy administracji uczestniczą również w procesie wychowawczym dbając
o kształtowanie życzliwej atmosfery i wysokiej kultury życia codziennego szkoły.
Aby proces wychowania w szkole odbywał się właściwie i w sposób zorganizowany,
w Programie Wychowawczym uwzględniono takie elementy jak:
 wizja szkoły,
 misja szkoły,
 model absolwenta,
 struktury oddziaływań wychowawczych,
 cele wychowawcze szkoły i sposoby ich realizacji,
 zasady współpracy z rodzicami.
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4. Wizja szkoły
Program Wychowawczy Zespołu Szkół Leśnych w Lesku to program wspierania
rozwoju osobowego ucznia oraz wieloaspektowej opieki nad nim.
Istnienie programu umożliwi właściwe ukierunkowanie oddziaływań wychowawczych oraz
zintegrowanie nauczycieli i wychowawców wokół problemów wychowania, celów, treści,
metod i środków wychowawczych.
Zespół Szkół Leśnych uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów oraz wyposażenie
ich w umiejętności i kompetencje niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym
się świecie.
Harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą dąży
do kształtowania postawy odpowiedzialnego pełnienia przez uczniów ról społecznych
i zawodowych.
Przygotowuje uczniów do świadomego uczestniczenia w życiu społecznym
oraz realizacji praw obywatela.
Kształtuje konstruktywny i stabilny system wartości, dzięki czemu uczniowie potrafią docenić
znaczenie zdrowia oraz poczucie sensu istnienia.
Szkoła wychowuje w systemie wartości opartych na dialogu, utrwala postawy
patriotyczne wśród uczniów, wdraża ich do samorządności, rozwija zainteresowania
przyrodą, kulturą i sztuką.
Szkoła wspomaga uczniów w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym, rozwija umiejętności
psychologiczne i społeczne uczniów, promuje zdrowy styl życia i postawy prozdrowotne.
Dba o wysoki poziom kultury we wzajemnych relacjach interpersonalnych.
Przygotowuje uczniów do prawidłowego wyboru dalszej ścieżki kariery zawodowej,
a w przyszłości rzetelnego i profesjonalnego wykonywania zawodu leśnika (ewentualnie
innego zawodu).
Program Wychowawczy Zespołu Szkół Leśnych integruje społeczność szkolną:
nauczycieli, wychowawców, uczniów, rodziców i pracowników administracyjnych szkoły
wokół wspólnie ustalonych zadań wychowawczych. W realizacji zamierzonych celów
pomaga tworzenie środowiska szkolnego przyjaznego uczniowi, z atmosferą ciepła,
życzliwości, zrozumienia i tolerancji.
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5. Misja Zespołu Szkół Leśnych




















Jesteśmy szkołą promującą uniwersalne wartości i zapewniającą indywidualny
i wszechstronny rozwój ucznia.
Kształtujemy system wartości etycznych.
Szanujemy pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów.
Kształtujemy ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne.
Dbamy o wysoką, jakość kształcenia i wychowania, rozwijamy u młodzieży poczucie
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Zapewniamy każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.
Przygotowujemy go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.
Reagujemy na zmiany i otwieramy się na nowości oraz innowacje pedagogiczne.
Uczymy szacunku dla przyrody ojczystej, dobra wspólnego i tradycji.
Kształtujemy umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.
Gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę w nowocześnie
wyposażonej szkole.
Staramy się nauczyć uczniów sumiennego wypełniania obowiązków, podejmowania
wysiłków na rzecz dobra wspólnego, przestrzegania praw normujących życie społeczne.
Współpracę z uczniami i rodzicami opieramy na zasadzie partnerstwa.
Równocześnie w swej wychowawczej pracy nawiązujemy do słów pierwszego
Dyrektora Cesarsko - Królewskiej Niższej Szkoły Lasowej w Bolechowie:
„Wymagać od Was będziemy młodzieży przede wszystkim prawości i stałości charakteru
nadających
każdemu
krokowi,
każdej
pracy
podwójną
wartość,
a własnemu sumieniu nieoceniony spokój wewnętrzny. Męskiego charakteru
brzydzącego się kłamstwem, a szukającego prawdy ucznia, odwagą
i stanowczością poszanowania, następnie praca, praca- sumienna, wytrwała, chętna do
ponoszenia wszelkich trudów dla dobra i miłości lasów, Waszego przyszłego świata”.
Zależy nam, aby stworzyć szkołę efektywną, przyjazną i twórczą.
Chcemy zapewnić najwyższą, jakość edukacji i jednocześnie być szkołą autonomiczną,
kreatywną i tolerancyjną.
Zależy nam na stworzeniu wspólnoty nauczycieli, uczniów oraz rodziców świadomych
odpowiedzialności za rozwój młodzieży.
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6. Model Absolwenta
Absolwent Zespołu Szkół Leśnych w Lesku:















Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem.
Czuje się odpowiedzialny za losy kraju, ma szacunek dla pracy i nauki.
Jest przygotowany do życia w rodzinie i społeczeństwie.
Ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia własnej osobowości i umiejętności
zawodowych, podejmuje wyzwania, jest przedsiębiorczy.
Osiąga cele na drodze uczciwości, prawdy i rzetelnej pracy.
Jest tolerancyjny, odpowiedzialny i otwarty na innych.
Szanuje ludzi o odmiennych poglądach, pochodzeniu czy wyznaniu religijnym.
Posiada umiejętność prowadzenia dialogu, komunikowania się z otoczeniem, potrafi
negocjować i pracować w zespole oraz twórczo rozwiązywać konflikty.
Zna swoje prawa i obowiązki.
Świadomie kształtuje swój charakter, zna swoje mocne i słabe strony, potrafi rozpoznawać
stany emocjonalne i radzić sobie z negatywnymi uczuciami.
Prowadzi zdrowy styl życia, jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach
różnego typu i potrafi świadomie ich unikać.
Rozumie potrzebę higienicznego trybu życia oraz znaczenie postaw prozdrowotnych.
Ma szacunek do przyrody i świadomość, że jest jej częścią.
Jest wrażliwy na piękno przyrody i ma poczucie odpowiedzialności za stan środowiska
naturalnego.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2013r.
szkoła udziela uczęszczającym do niej uczniom, ich rodzicom\ opiekunom oraz nauczycielom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych
w rozporządzeniu.
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających
w szczególności:
 z niepełnosprawności,
 z niedostosowania społecznego,
 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 ze szczególnych uzdolnień,
 ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 z choroby przewlekłej,
 z niepełnosprawności,
 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 z niepowodzeń edukacyjnych,
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z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom, polega, na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom: nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych oraz pedagog szkolny.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 rodzicami uczniów,
 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (w tym poradniami specjalistycznymi),
 placówkami doskonalenia nauczycieli,
 innymi szkołami i placówkami,
 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
 ucznia,
 rodziców ucznia,
 dyrektora szkoły,
 nauczyciela,
 wychowawcy grupy wychowawczej,
 pedagoga szkolnego,
 higienistki szkolnej,
 pracownika socjalnego,
 asystenta rodziny,
 kuratora sądowego,
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
 zajęć rozwijających uzdolnienia,
 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
 zajęć związanych z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 warsztatów,
 porad i konsultacji.
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Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia związane
z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, pedagog szkolny i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych i pedagog szkolny.
Nauczyciele i wychowawcy grup wychowawczych oraz pedagog szkolny rozpoznają
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości
psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
Nauczyciele i wychowawcy grup wychowawczych oraz pedagog szkolny prowadzą
w szczególności:
 obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu
rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się oraz szczególne uzdolnienia,
 prowadzą również doradztwo edukacyjno-zawodowe.
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub pedagog
szkolny niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem
i informują o tym wychowawcę klasy.
2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych lub pedagoga szkolnego o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną (w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem,) – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( w tym ustala formy udzielania tej pomocy,
okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane).
Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb
z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i pedagogiem szkolnym.
Dyrektor szkoły może również wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której
zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom w szkole.
4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
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O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, rodziców ucznia lub
pełnoletniego ucznia.
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła prowadzi również
systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród
uczniów, ich rodziców / opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii.
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IV. STRUKTURY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
1. ZADANIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH:
1) kieruje Zespołem Szkół Leśnych i jest jego przedstawicielem na zewnątrz,
2) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez aktywne
działania prozdrowotne,
3) jest odpowiedzialny za:
a. dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu Szkół Leśnych,
b. tworzenie warunków do rozwijania samorządności uczniów,
c. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych,
4) czuwa nad prawidłową realizacją zadań opiekuńczo- wychowawczych,
5) inspiruje do działań innowacyjnych,
6) interweniuje i podejmuje ostateczne decyzje w sytuacjach kryzysowych,
7) koreluje działania wszystkich organów Zespołu Szkół Leśnych,
8) zabiega o pomoc materialną dla uczniów,
9) organizuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
10) monitoruje pracę koordynatora udzielanej w szkole pomocy psychologicznopedagogicznej.

2. ZADANIA WICEDYREKTORA:
1) pełni funkcję zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,
2) utrzymuje kontakty z rodzicami, odpowiada na ich postulaty i skargi
3) współpracuje z Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkół Leśnych i odpowiada
na jego postulaty,
4) rozpatruje wszelkie przejawy zachowań uczniów niezgodne ze Statutem
Zespołu Szkół Leśnych,
5) prowadzi nadzór nad dyżurami nauczycielskimi w czasie przerw międzylekcyjnych,
6) prowadzi nadzór nad tworzeniem, uaktualnieniem i realizacją Programu
Wychowawczego, Programu Profilaktyki oraz Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania,
7) stawia wnioski, formułuje spostrzeżenia i problemy dydaktyczno - wychowawcze
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Leśnych,
8) czuwa nad poziomem merytorycznym uroczystości szkolnych.
3. ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ:
1) uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców Szkolny Program Wychowawczy oraz
Szkolny Program Profilaktyki,
2) zatwierdza coroczny Plan Pracy Dydaktyczno- Wychowawczej,
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
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4) zatwierdza wyniki klasyfikacji uczniów,
5) organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie wychowania,
6) analizuje sytuację wychowawczą i wdraża wyniki ewaluacji.

4. ZADANIA RADY RODZICÓW
1) współdziała w tworzeniu Statutu Zespołu Szkół Leśnych,
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy Szkoły oraz
Szkolny Program Profilaktyki,
3) dokonuje analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska,
4) dokonuje wspólnie z wychowawcami analizy i oceny zainteresowań oraz postaw
uczniów,
5) współpracuje z innymi organami szkoły w rozszerzaniu oddziaływań
wychowawczych, a w szczególności:
a. dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,
b. współdziała w organizacji zajęć pozalekcyjnych rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
c. udziela pomocy wychowawczej i materialnej Samorządowi Uczniowskiemu
oraz innym organizacjom zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół Leśnych,
d. bierze udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej,
turystycznej i sportowej uczniów,
e. organizuje udział członków Rady Rodziców na wniosek wychowawcy
w omawianiu istotnych problemów wychowawczych w czasie godzin do
dyspozycji wychowawców klas,
f. zapobiega zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez
zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym w spełnianiu obowiązków
opiekuńczych i wychowawczych.

5. ZADANIA RODZICÓW:
1) współdziałają z nauczycielami i wychowawcami internatu w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci
2) mają prawo do:
a. znajomości pracy Zespołu Szkół Leśnych, Statutu, Programu
Wychowawczego, Programu Profilaktyki oraz Planu Pracy DydaktycznoWychowawczej,
b. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w danej
klasie,
c. znajomości programu nauczania z uwzględnieniem podstaw programowych,
d. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
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3)
4)
5)
6)

e. wdrażania i przekazywania, za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół
Leśnych, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy
szkoły,
współtworzą i uczestniczą w imprezach, uroczystościach szkolnych i klasowych,
uczestniczą w zebraniach dla rodziców,
pomagają w organizacji zajęć pozaszkolnych,
są zobowiązani do:
a. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
b. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do
zajęć szkolnych.

6. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
1) może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Leśnych
wnioski i opinie we wszystkich uczniowskich sprawach, a w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
rozwijania własnych potrzeb i zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
Uczniowskiego.
2) wnioskuje o organizację zajęć pozalekcyjnych,
3) opiekuje się i pomaga uczniom mającym trudności w nauce,
4) prowadzi działalność charytatywną.
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7. POWINNOŚCI WYCHOWAWCY KLASOWEGO:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
2) stwarza warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie,
3) rozpoznaje warunki domowe uczniów,
4) dostarcza pozytywne wzorce poprzez własne zachowanie,
5) integruje klasę poprzez różnorodne formy życia zespołowego,
6) utrzymuje bieżące kontakty z rodzicami, prawnymi opiekunami ucznia,
7) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami,
8) współdziała z innymi nauczycielami i pedagogiem szkolnym w celu uzgodnienia
i koordynacji działań wychowawczych,
9) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami:
a) różne formy życia rozwijające ucznia i integrujące zespół uczniowski,
b) treści i formy zajęć tematycznych realizowanych w czasie zajęć godziny
z wychowawcą,
10) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
11) informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych, pedagoga
szkolnego o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

8. ZADANIA NAUCZYCIELA, KTÓRY NIE JEST WYCHOWAWCĄ KLASY:
1) rzetelnie realizuje podstawowe funkcje Zespołu Szkół Leśnych, tj. dydaktyczną,
wychowawczą, opiekuńczą i kulturalną,
2) dąży do pełnego rozwoju osobowości własnej i ucznia,
3) kształci i wychowuje młodzież w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności
sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
4) dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji,
pokoju
i
przyjaźni
między ludźmi
różnych
narodów,
ras i światopoglądów,
5) przestrzega przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) realizuje program nauczania danego przedmiotu, posługując się właściwymi metodami
i formami pracy,
7) prowadzi indywidualną pracę z uczniem w zależności od jego możliwości, potrzeb
i zainteresowań,
8) przestrzega Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz system kar i nagród,
9) respektuje prawa ucznia,
10) traktuje wszystkich uczniów bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie,
11) dba o powierzony sprzęt szkolny oraz o środki dydaktyczne,
12) wybiera metody i formy nauczania oraz program nauczania,
13) wybiera podręczniki i inne środki dydaktyczne w zakresie przedmiotu, którego uczy,
17

14) swobodnie korzysta z pomieszczeń szkoły oraz środków dydaktycznych w celu
realizacji swoich zamierzeń edukacyjnych,
15) współpracuje z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie,
16) otrzymuje pomoc merytoryczną i metodyczną ze strony dyrektora Zespołu Szkół
Leśnych, lub innych właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
17) składa propozycje do klasowego planu działań wychowawczych,
18) współuczestniczy w ustalaniu oceny z zachowania,
19) wdraża ucznia do pracy w grupie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
20) trakcie bieżącej pracy z uczniami udziela im pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w/g potrzeb.
21) prowadzi obserwację pedagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka
wystąpienia trudności w uczeniu się, rozpoznaje uzdolnienia szczególne ucznia.
22) prowadzi doradztwo edukacyjno-zawodowe.

9. ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron uczniów,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
młodzieży,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
8) wspieranie nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
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V. CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Cele ogólne

Zadania wychowawcze

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

1. Kształtowanie postawy patriotycznej,
wpajanie szacunku dla tradycji narodowej.
Kultywowanie tradycji narodowych.

Uroczyste obchodzenie świąt
i rocznic narodowych.
Akademia z okazji rocznicy
odzyskania niepodległościŚwięto Niepodległości 11 Listopada,
Akademia z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Dyrektor,
Kierownik internatu,
Wychowawcy
internatu,
Nauczyciele,
Bibliotekarz

2. Poznawanie historii i kultury regionu.

Udział w rocznicowych
uroczystościach lokalnych.
Wycieczki edukacyjne.
Angażowanie młodzieży w życie
społeczności lokalnej.

Wicedyrektor,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Pedagog szkolny

3. Kształtowanie postawy szacunku do
narodowego dziedzictwa i wartości
narodowej kultury.

Wycieczki edukacyjno - krajoznawcze,
połączone ze zwiedzaniem muzeów,
miejsc pamięci narodowej
i poznawaniem tradycji regionu.
Rozwijanie zainteresowania kulturą
i sztuką poprzez:
udział uczniów w spektaklach
teatralnych,
lekcjach bibliotecznych,
wystawach, konkursach

Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Pedagog szkolny,
Bibliotekarz

ROZWÓJ SPOŁECZNOPATRIOTYCZNY
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krasomówczych,
seansach filmowych.

ROZWÓJ SPOŁECZNOPATRIOTYCZNY

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za środowisko naturalne.

Udział uczniów w Akcji ,,Sprzątanie
Świata”, organizowanie ,,Światowego
Dnia Drzewa”, ,,Dni Lasu”.
Akcje ekologiczne, prelekcje,
pogadanki.

Wychowawcy
internatu,
Nauczyciele,
Opiekun SU, MRI

5. Kultywowanie tradycji szkolnych
i internackich.

Uroczystości szkolne i internackie:
Święto Edukacji Narodowej,
Ślubowanie klas pierwszych,
Otrzęsiny klas pierwszych,
Wigilia w internacie,
Święto Wiosny, Dzień Kobiet,
Uroczyste Pożegnanie Klas
Czwartych.

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Wychowawcy
internatu,
Nauczyciele,
Opiekun SU i MRI,
Rodzice,
Pracownicy
administracyjni

6. Doskonalenie umiejętności
interpersonalnych uczniów.
Kształtowania umiejętności komunikowania
się i funkcjonowania w grupie.
Uwrażliwianie uczniów na koniczność
przestrzegania ogólnie przyjętych
w społeczeństwie norm etyczno-moralnych.
Kształtowanie właściwej hierarchii systemu
wartości.

Zajęcia nt. komunikacji
interpersonalnej i asertywności.
Organizowanie zajęć integracyjnych,
wycieczek klasowych, imprez
szkolnych i internackich.
Rozmowy i dyskusje z uczniami,
zajęcia edukacyjne, treningi
umiejętności, warsztaty.

Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Pedagog szkolny,
Opiekun SU i MRI,
Rodzice,
Pracownicy
administracyjni
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7. Utrwalanie zasad savoire-vivre wśród
uczniów.

Pogadanki nt. kulturalnego
zachowania prowadzone na godzinach
wychowawczych i na zajęciach
w internacie.
Egzekwowanie przez nauczycieli
zapisów statutowych
i regulaminowych dotyczących zasad
i norm zachowania oraz
odpowiedniego i schludnego wyglądu
uczniów. Poszerzanie wiedzy uczniów
nt. kulturalnego zachowania się
w różnych sytuacjach życiowych.

8. Wychowanie do postawy szacunku
i tolerancji wobec ludzi o odmiennych
poglądach, wobec innych narodów, ras
i religii.
Przełamywanie stereotypów wobec osób
niepełnosprawnych.
Kształtowanie stabilnego konstruktywnego
systemu wartości. Uwrażliwianie na pluralizm
światopoglądowy oraz uczucia religijne
innych ludzi.

Zajęcia na temat tolerancji podczas
godzin wychowawczych i zajęć
w internacie.
Realizacja zagadnień na lekcjach
j. polskiego. WOS, historii, religii,
etyki.
Organizowanie uroczystej Kolacji
Wigilijnej.
Pielgrzymka Maturzystów do
Częstochowy.
Doskonalenie umiejętności
konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów.
Nauka języków obcych, jako ważnych
środków komunikacji społecznej.
Rozwijanie wiedzy nt. kultury innych

ROZWÓJ SPOŁECZNOPATRIOTYCZNY

Kierownik internatu,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Pedagog szkolny

Wychowawcy
internatu,
Nauczyciele,
Pedagog szkolny,
Opiekun SU i MRI,
Higienistka szkolna,
Bibliotekarz,
Rodzice,
Pracownicy
administracyjni
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narodów.
Współorganizacja zabawy
integracyjnej dla podopiecznych
SOSW w Lesku

ROZWÓJ SPOŁECZNOPATRIOTYCZNY

9. Promowanie w środowisku szkolnym
wartości przyjaźni.
Budowanie poczucia wspólnoty
i przyjaznego klimatu.
Wzmacnianie wzajemnych więzi
emocjonalnych.
Kształtowanie postaw sprzyjających
wzmacnianiu zdrowia własnego i innych
ludzi.
10. Przygotowanie młodzieży
do samorządnej działalności
oraz prawidłowego funkcjonowania
na płaszczyźnie społecznej. Doskonalenie
umiejętności wypełniania ról społecznych.
Kształtowanie postawy otwartości w życiu
społecznym opartej na umiejętności
samodzielnej analizy wzorów i norm
społecznych.
11. Wychowanie do życia w rodzinie.
Kształtowanie postaw prorodzinnych.

Kształtowanie wśród podmiotów
szkolnych wrażliwości na uczniów
o szczególnych potrzebach
(rozwojowych, materialnych,
zdrowotnych, edukacyjnych).
Wspólna organizacja i udział
w szkolnych i internackich imprezach
oraz uroczystościach.
Samopomoc koleżeńska.
Aktywizacja młodzieży do działań
na rzecz społeczności szkolnej
i internackiej poprzez pracę
w Samorządzie Uczniowskim
i Młodzieżowej Radzie Internatu.
Praca Samorządów klasowych.
Działalność na rzecz środowiska
lokalnego z uwzględnieniem celów
„Młodzież Solidarna w Działaniu”.

Realizowanie zagadnień z zakresu
przygotowania do życia w rodzinie
na godzinach wychowawczych,
zajęciach w internacie oraz na lekcjach

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Opiekunowie SU
i MRI,
Pedagog szkolny,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Rodzice,
Pracownicy
administracyjni

Wicedyrektor,
Nauczyciele,
Pedagog szkolny,
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religii i etyki.

ROZWÓJ SPOŁECZNOPATRIOTYCZNY

12. Zapobieganie patologii społecznej,
podejmowanie działań prewencyjnych.
Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań
ryzykownych związanych z używaniem
środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych,
nowych substancji psychoaktywnych.
Poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli,
wychowawców na temat prawidłowego
rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego
młodzieży.
Rozpoznanie wczesnych objawów używania
środków psychoaktywnych, a także
suplementów diet, leków w celach innych niż
medyczne, oraz postępowanie w tego typu
przypadkach.

Realizacja zadań ujętych
w Szkolnym Programie Profilaktyki,
warsztaty, projekty interaktywne,
wykłady, debaty, kampanie społeczne,
szkolenia.

13. Budowanie więzi między pokoleniami
( uczeń – nauczyciel, rodzice – dzieci)
Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole.

Realizacja zagadnień podczas godzin
wychowawczych i zajęć w internacie.
Udział nauczycieli, rodziców
i uczniów w różnych szkolnych
imprezach i uroczystościach.
Współpraca przy realizacji tych
przedsięwzięć.
Akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Ślubowanie klas
pierwszych. Wieczór wigilijny

Wychowawcy
internatu
Dyrektor,
Wicedyrektor,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Pedagog szkolny,
Rodzice,
Pracownicy
administracyjni,
Higienistka szkolna,
Bibliotekarz

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Pedagog szkolny,
Pracownicy
administracyjni,
Bibliotekarz
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w Internacie.
Ogniska i wycieczki szkolne.
Pomoc rodziców w organizacji
Studniówki.
Zaangażowanie rodziców
w działania szkoły.
14. Troska o powierzony sprzęt i inne dobra
szkolne.

Zajęcia nt. odpowiedzialności
i poszanowania mienia wspólnego.
Dyżury nauczycieli na korytarzach
podczas przerw międzylekcyjnych.
Odpowiedzialność nauczycieli,
uczniów i wychowawców za pomoce
naukowe, sprzęt i wyposażenie
w klasach i salach w internacie.
Systematyczne remontowanie
zniszczonych pomieszczeń w szkole
i internacie.
Zagospodarowanie parku wokół szkoły
z udziałem młodzieży.

15. Promocja szkoły.

Prowadzenie strony internetowej
szkoły.
Archiwizacja zdjęć z imprez szkolnych
i internackich.
Archiwizacja filmów z imprez
szkolnych.
Internetowy wykaz absolwentów.
Wyjazdy do gimnazjów.

ROZWÓJ SPOŁECZNOPATRIOTYCZNY

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Pedagog szkolny,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu

Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Opiekun SU i MRI,
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ROZWÓJ SPOŁECZNOPATRIOTYCZNY

1. Kształtowanie poczucia własnej wartości
uczniów.
Uświadamianie uczniom mocnych i słabych
stron.

ROZWÓJ EMOCJONALNOMORALNY

Promocja szkoły poprzez uczniów
udział w uroczystościach lokalnych.
Organizacja Dni Otwartych Szkoły.
Przeprowadzenie konkursu wiedzy
przyrodniczo-leśnej.
Udział w Giełdach Zawodów
i Targach Edukacyjnych.
Zajęcia edukacyjne, dostarczające
uczniom informacji nt. adekwatnej
samooceny oraz sposobów
wzmacniania wiary we własne
możliwości.
Organizowanie sytuacji
umożliwiających uczniom osiągnięcie
sukcesu podczas zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i w obszarze relacji
rówieśniczych.

Komisja ds. promocji
szkoły

Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Opiekun SU i MRI,
Pedagog szkolny

2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności
psychologicznych i społecznych uczniów.
Ugruntowanie harmonii i równowagi
psychicznej uczniów oraz poczucia sensu
istnienia.
Kształtowanie umiejętności życiowych
w szczególności samokontroli, radzenia sobie
ze stresem, rozpoznawania i wyrażania
własnych emocji.

Zajęcia edukacyjne.
Realizacja zagadnień na godzinach
wychowawczych i na zajęciach
w internacie.
Uczenie technik ułatwiających
uczniom wyrażanie uczuć i radzenie
sobie ze stresem.

Wychowawcy,
Wychowawcy
internatu,
Nauczyciele,
Pedagog szkolny

3. Eliminowanie patologicznych zachowań,

Przeciwdziałanie nałogom,

Wychowawcy
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zwłaszcza charakteryzujących się
nieprzestrzeganiem zwyczajowych norm
i wymagań, niosących ryzyko negatywnych
konsekwencji dla zdrowia fizycznego
i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia
społecznego.

ROZWÓJ FIZYCZNOZDROWOTNY

zachowaniom ryzykownym
i chorobom cywilizacyjnym.
Realizacja programów
profilaktycznych.
Pogadanki, lekcje wychowawcze
i zajęcia w internacie.
Interaktywne wykłady, warsztaty,
treningi umiejętności, debaty,
spektakle teatralne, kampanie
społeczne.
1. Kształtowanie nawyku bezpiecznego
Zapoznanie uczniów ze Statutem
zachowania się w szkole i internacie.
Szkoły, Regulaminem Internatu,
Kształtowanie krytycznego myślenia,
Procedurami Postępowania
wspomaganie uczniów w konstruktywnym
w Sytuacjach Kryzysowych
podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, obowiązujących w szkole i internacie.
zagrażających prawidłowemu rozwojowi
Pogadanki nt. BHP i PPOŻ.
i zdrowemu życiu.
Monitoring w szkole i w internacie.
Doskonalenie kompetencji nauczycieli
Pogadanki z Funkcjonariuszami Policji
i wychowawców w zakresie rozpoznawania
i Kuratorem Zawodowym nt. edukacji
wczesnych objawów używania środków
prawnej.
i substancji psychoaktywnych oraz
Udział w kampaniach społecznych.
podejmowania szkolnej interwencji
Prowadzenie ankiet nt. poczucia
profilaktycznej.
bezpieczeństwa uczniów.
Opieka psychologiczno-pedagogiczna.

internatu,
Nauczyciele,
Pedagog szkolny,
Rodzice,
Pracownicy
administracyjni

2. Dbałość o higienę i ochronę zdrowia oraz
higienę pracy.
Promowanie zdrowego stylu życia,
kształtowanie postawy prozdrowotnej.

Higienistka szkolna,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,

Realizacja zagadnień dotyczących
higienicznego trybu życia
na godzinach wychowawczych
i zajęciach w internacie.

Dyrektor,
Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Pedagog szkolny
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Docenienie znaczenia zdrowia. Kształtowanie Współpraca z higienistką szkolną
środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia,
poczucia siły, chęci do życia i witalności.

Pedagog szkolny

3. Stwarzanie uczniom warunków
do prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

Krzewienie kultury fizycznej
i turystyki poprzez propagowanie
aktywności ruchowej wśród uczniów,
z uwzględnieniem ich indywidualnych
możliwości rozwojowych:
zajęcia sportowe,
wyjścia na basen,
turnieje wędkarskie,
zawody i rozgrywki sportowe, rajdy,
piesze wycieczki.
Szkolny Dzień Sportu.
Aktywność uczniów w klubie
„Wędruś”.
Lekcje i zajęcia pozalekcyjne.

Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Opiekun SU i MRI,
Opiekun klubu
„Wędruś”

2.Kształtowanie umiejętności organizacji
pracy własnej i racjonalnego gospodarowania
czasem wolnym.

Realizacja zagadnień podczas lekcji
wychowawczych i zajęć w internacie.

Wychowawcy klas,
Wychowawcy
internatu

3. Doskonalenie umiejętności korzystania
z różnych źródeł informacji.

Korzystanie z tradycyjnych
i nowoczesnych źródeł nośników
informacji w szkole i poza nią.

Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Bibliotekarz

ROZWÓJ FIZYCZNOZDROWOTNY

1.Wzbogacanie wiedzy szkolnej.
Nabywanie nowych wiadomości
i umiejętności.

ROZWÓJ
INTELEKTUALNY
I ZAWODOWY

Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu

27

ROZWÓJ
INTELEKTUALNY
I ZAWODOWY

4. Rozwijanie ciekawości poznawczej.

Współpraca ze Szkołami Wyższymi.
Korzystanie z dostępnej oferty
edukacyjnej proponowanej przez
placówki kulturalno-oświatowe.

5. Rozwijanie umiejętności twórczego
i krytycznego myślenia.

Stosowanie w pracy z uczniami metod
aktywizujących oraz dostępnych
pomocy naukowych.

6. Wyzwalanie i kształtowanie zdolności
twórczych.
Promowanie uzdolnień uczniów.
Wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów
poprzez umożliwienie im realizacji
zainteresowań i uzdolnień- szkoła drogą
osobistych sukcesów ucznia.

Praca uczniów i nauczycieli
w kołach zainteresowań.
Prezentacja twórczości literackiej,
fotograficznej uczniów.
Prezentacja zainteresowań
zawodowych uczniów.
Organizacja szkolnego etapu konkursu
EKOPLANETA.
Organizacja szkolnego etapu
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Organizacja szkolnego konkursu
z j. angielskiego.
Organizacja szkolnego etapu konkursu
z j. niemieckiego.
Organizacja konkursu
matematycznego - Kangur
Organizacja Podkarpackiego Konkursu
Sygnalistki Myśliwskiej.
Organizacja szkolnego etapu konkursu

Pedagog szkolny,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Bibliotekarz
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu
Dyrektor,
Wicedyrektor,
Kierownik internatu,
Nauczyciele,
Wychowawcy
internatu,
Pedagog szkolny,
Bibliotekarz
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EUROPEA i Młodzież w lasach
Europy.
Konkursy krasomówcze.
Forum Humanistów.
Konkursy czytelnicze,
z uwzględnieniem celów
„ Narodowego Czytania”.
Konkursy przedmiotowe i zawodowe.
Organizacja OW i UR.
Współpraca ze środowiskiem leśnym.

ROZWÓJ
INTELEKTUALNY
I ZAWODOWY
6. Preorientacja zawodowa.

Zajęcia warsztatowe dla uczniów
kl. IV nt. planowania dalszej ścieżki
kariery zawodowej.
Test uzdolnień specjalnych
(predyspozycji zawodowych).
Przygotowanie uczniów do
prawidłowego wyboru kierunku
studiów i przyszłego zawodu.

Nauczyciele,
Wychowawcy klas,
Pedagog szkolny,
Bibliotekarz
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VI. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Ważnym elementem Szkolnego Programu Wychowania jest współpraca z rodzicami.
W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu szkoła ściśle współpracuje
z rodzicami/ prawnymi opiekunami w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki.
Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości
i pielęgnowaniu tradycji.
Traktujemy rodziców jak partnerów w pracy wychowawczej, uwzględniamy
ich oczekiwania i sugestie dotyczące wychowania.
Właściwe i pozytywne nawiązanie kontaktu z rodzicami, poznanie się, stworzenie atmosfery
zaufania, otwartości i wzajemnej życzliwości mają ogromne znaczenie dla prawidłowego
przebiegu procesu wychowania. Dzięki nawiązaniu pozytywnych relacji z rodzicami
nauczyciele mają możliwość poznania środowiska rodzinnego ucznia, jego niepowodzeń
i problemów.
Chcemy, aby kontakty z rodzicami nie ograniczały się tylko do oficjalnych zebrań
i wywiadówek lecz także, aby rodzice chętniej uczestniczyli w życiu szkoły.
Utwierdzamy ich w przekonaniu, iż mają do spełnienia doniosłą rolę w systemie oświaty.
Rodzice mają możliwość współdecydowania i podejmowania działań w wielu obszarach życia
szkoły.
Właściwe wychowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje wspólna płaszczyzna
wychowawcza, wspólne przekazywanie zasad i wartości oraz wzajemne wspieranie się
w działaniach wychowawczych.
Aby rozszerzyć współpracę z rodzicami, podejmowane będą następujące formy
współdziałania:
1. Zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznowychowawczymi szkoły.
2. Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań
wychowawczych szkoły, a przede wszystkim w zapobieganiu niepowodzeniom
w nauce ucznia.
3. Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocowych w przypadku
wystąpienia trudności dydaktyczno-wychowawczych.
4. Spełnienie oczekiwań rodziców w zakresie wychowania zgodnie z preferowanym
przez siebie światopoglądem.
5. Wspieranie procesu wychowawczego rodziców poprzez organizowanie w szkole
działań wychowawczo-profilaktycznych, opiekuńczych i prozdrowotnych.
Ponadto rodzice powinni uzyskiwać wsparcie poprzez:
 pedagogizację rodziców- krótkie prelekcje wychowawcy lub pedagoga szkolnego na
zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju młodzieży oraz metod
postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych,
 udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów
wychowawczych lub rodzinnych przez wychowawcę klasy lub pedagoga,
 skierowanie
uczniów
(w
poszczególnych
przypadkach)
na
badania
lub konsultacje do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 udzielenie pomocy rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
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6. Opiniowanie pracy szkoły przez rodziców oraz przekazywanie nauczycielom
własnych oczekiwań.
7. Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły, w tym między innymi w zakresie
organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych.
8. Współdziałanie w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży.
9. Podejmowanie wspólnych działań promujących szkołę w środowisku.
10. Udział przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
11. Zachęcanie rodziców do pomocy szkole w ramach posiadanych możliwości.
12. Organizowanie i udzielanie we współpracy z rodzicami pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.

VII. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
1. Ewaluacja Programu Wychowawczego będzie dokonywana na podstawie:
 ankiet,
 obserwacji zachowania uczniów w internacie, na zajęciach dydaktycznych, na zajęciach
pozalekcyjnych oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,
 analizy dokumentacji pracy pedagoga szkolnego,
 wniosków z pracy Zespołu Wychowawczego,
 opinii i wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
 opinii i wypowiedzi wychowawców na posiedzeniach Rady Wychowawców Internatu,
 zapisów w dziennikach lekcyjnych, dziennikach zajęć wychowawczych w internacie,
zapisów w indywidualnych kartach wychowanków internatu,
 opinii rodziców wyrażanych na posiedzeniach Rady Rodziców, wywiadówek,
indywidualnych spotkań,
 opinii uczniów przedstawianych na zebraniach Samorządu Uczniowskiego
i Młodzieżowej Rady Internatu,
 udziału uczniów w konkursach, imprezach i olimpiadach,
 analizy projektów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych,
 wyników klasyfikacji,
 wniosków z ewaluacji wewnętrznych.
2. Dokonując ewaluacji Programu Wychowawczego należy uwzględnić zamierzone cele
oddziaływań wychowawczych.
Należy stale obserwować i analizować pracę wychowawczą szkoły oraz przeprowadzać
systematyczną, planową ocenę podejmowanych działań i ich efektów.
3. Ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza specjalnie powołany
zespół.
4. Opracowany Program Wychowawczy może ulec modyfikacji na podstawie wniosków
wynikających z ewaluacji lub wprowadzenia nowych działań.
5. Zmian w Szkolnym Programie Wychowawczym dokonuje Rada Pedagogiczna.
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